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Terveiset jälleen Keniasta 

Matkani tänne sujui hyvin. Vietin Nairobissa muutaman päivän ja sen jälkeen ajoin 
lähettitoverieni kanssa Kisumuun. Käyttämäni auto odotti minua Nairobissa, sillä 
kotimaankaudelle tullessani lentoani Kisumusta Nairobiin ei ollut koronarajoitusten vuoksi ja 
ajoin tuolloin huhtikuun lopulla sitten Kisumusta Nairobiin. Tuo matka ei ole kilometreissä kuin 
noin 350 km mutta ajassa siihen menee sellainen seitsemän tuntia. Varjelus liikenteessä on 
kesto esirukousaiheeni, liikenne täällä on niin melkoista hitaiden rekkojen, eriskummallisten 
ohitusten ja liikennesääntöjen noudattamattomuuden vuoksi. Asettuminen Kisumuun otti taas 
oman aikansa. Suomessa järjestin kotiani lähtökuntoon ennen lentoani ja nyt sitten täällä 
Kisumussa olen asettunut takaisin kotiini neljän kuukauden jälkeen. Monta kauppareissua ja 
tavaroiden etsimistä on pitänyt tehdä, jotta arki taas sujuu. Totuttelu myös maskin käyttöön 
omasta kotipihasta lähtien on ottanut oman voimansa. Kisumussa on melko lämmintä ja maskin 
käyttö mm. juoksulenkillä ei oikein tahdo onnistua.  

Oli hyvä vierailla Kisumuun saavuttuani orpotyön toimistossa ja tavata hallintotyöntekijämme 
Molly. Hänen kanssaan on ilo tehdä työtä yhdessä. Edelleenkään emme voi palata takaisin 
normaaliin koti- ja koulukäyntityöhön. Molly on toimistolla kahtena päivänä viikosta ja tekee 
työtään etänä kodistaan käsin muina päivinä. Alla olevassa kuvassa Molly seisoo takana 
oikealla. Kenttätyöntekijämme pitävät hankkeen perheisiin yhteyttä edelleen puhelimitse. 
Joitain kotikäyntejä he ovat tehneet ja vierailleet myös toimistossamme Kisumussa. 
Rokotuskattavuus Keniassa on vielä todella pientä, muutamia prosentteja. Tarvitsemme 
erityistä viisautta kaikkiin suunnitelmiin, miten työtämme teemme täällä. Syksyn suunnitelmat 
ovat siis edelleen avoinna. Nyt meillä on tavoitteena kiertää lokakuun aikana läpi alueita niin, 
että voisimme jakaa lapsille heille hankitut uudet koulukengät. Tapaamisten toteutustapa on 
vielä auki, mutta toiveena on, että kengät saavuttaisivat lapsemme. Samburualueelle emme 
vielä ole miettimässä käyntiä, mutta toivottavasti sekin onnistuu aikanaan.  

Sain tavata eräänä päivänä Kisumun alueen 
opiskelijoita toimistossamme. Vaikka emme kovin 
kauaa viettäneet yhdessä, oli tuo itselleni todella 
hyvä hetki. Pidin nuorille pienen hartauden, 
muistutin siitä, mikä meidän elämässämme on 
tärkeintä. Kaikki muu katoaa, mutta Jumala pysyy. 
”Ei kukaan muu voi pelastaa kuin Hän. Mitään 
muuta nimeä, joka meidät pelastaisi ei ole ihmisille 
annettu koko taivaankannen alla”. Apt. 4:12. Oli 
hienoa nähdä, miten nuoret olivat kasvaneet 



hurjasti ja he kertoivat myös, miten innoissaan ovat opinnoistaan. Heillä tuntui kaikki asiat 
olevan kunnossa, kiitos siitä työmme tukijoille! Olemme pystyneet maksamaan nuorten 
koulumaksut ja myös antamaan heille rahaa ruokaan.  

Keniassa on nyt neljä Sleyn lähetystyöntekijää. Työtoverini Jorma ja Satu Arkkila vierailivat 
Matongon lastenkodilla tapaamassa kodin väkeä ja viemässä lahjoituksia Suomesta. Kodissa 
on viisi pientä lasta, kaikki alle 2,5-vuotiaita. Koti on muuttanut muotoaan vuosien saatossa. 
Kaikki lapset tulevat orpokodille valtion lastentoimiston kautta oikeuden päätöksellä. Parasta 
lapselle olisi asua omien sukulaistensa luona mutta aina tämä ei ole mahdollista ja silloin lapsi 
sijoitetaan väliaikaisesti tuonne Matongon lastenkodille. Siellä hänestä huolehditaan ja 
annetaan myös kristillistä kasvatusta. Tavoitteena on, että lapsi viettäisi mahdollisimman lyhyen 
ajan tuolla ja voisi sitten palata läheistensä luokse. Rukouksiin kaikki nämä lapset ja työntekijät. 

Kummilapsille voi lähettää joulupostia. Se olisi hyvä saada matkaan jo hyvissä ajoin lokakuun 
alussa. Postitusosoite on Marja Ochieng/kummilapsen nimi, P.O Box 1203-40100, Kisumu, 
Kenya. Hyvää joulua swahiliksi on: Krismasi njema. Jumala siunatkoon sinua: Mungu akubariki. 
Paketteja emme pysty vastaanottamaan tullimaksujen vuoksi, mutta kirjelähetykset tulevat 
perille ilman lisäkuluja.  

Viime viikon lauantaina tuli kuluneeksi 14 
vuotta siitä, kun tulin Keniaan uutena 
lähetystyöntekijänä. Viereinen kuva on 
otettu pyöräretkeltä, jonka tein tuona 
juhlapäivänä. Paljon olen saanut nähdä ja 
oppia näiden vuosien aikana. Kenian 
kauneutta saan edelleen ihmetellä. Olen 
kiitollinen kaikista työmme tukijoista, jotka 
ovat mahdollistaneet sen, että olen voinut 
työtä täällä nämä vuodet tehdä. Hyvän 
Jumalan siunausta sinulle elämääsi! 

Terveisin,   Maikki 

PS: Viikolla 43 päivitän Sleyn Kolmella mantereella Facebook sivuja ja Sley1873 Instagramia. 
Laita seurantaan!  
 
Rukous- ja kiitosaiheita:  

• Kiitetään kotimaankauden kohtaamisista, levosta ja virkistyksestä 

• Varjelusta arkeen Keniassa 

• Lokakuun lähettienkokous ja palaverit yhteistyökirkon kanssa 

• Koronatilanne Keniassa ja koko maailmassa 

• Kiitetään kaikista orpolapsityön tukijoista 

• Yhteistyökirkkomme Kenian evankelisluterilainen kirkko 

• Matongon lastenkodin 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.   Keräyslupa 2017-2021: RA/2017/100                  
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