
TERVEISET NAIROBISTA

Terveiset pikku hiljaa lämpenevästä Nairobista! Takana on hyvin monipuolinen
kuukausi. Olosuhteet, tilanteet ja tuntemukset ovat vaihdelleet laidasta laitaan.
Kaiken keskellä olemme kuitenkin kaikki kokeneet olomme yllättävän rauhallisiksi.
On varmaa, että se johtuu rukouksistanne. Sydämellinen kiitos niistä.

Työn saralla kuva tilanteesta alkaa hiljalleen hahmottua. Työtoverit ja työkenttä
alkavat tulla tutuiksi. Lutherans in Africa –järjestö on kovan kasvun vaiheessa.
Paljon hyviä asioita on saatu aikaiseksi ja visio tulevasta on selvästi huolellisesti
pohdittu ja punnittu.

 



Lutheran School of Theology, Kimuka

Kädet savessa

Tuomon työpäivät kuluvat pitkälti LST:llä (= Lutheran School of Theology,
lähetyskeskus Ngong-kukkulan juurella Kimukassa). Työmatka täältä Nairobin
Karenista Kimukaan ei ole kuin 28 km, mutta tien vaikeakulkuisuuden vuoksi matka
kestää yli tunnin. Ruuhka-aikoina tai sadekaudella sitten vielä enemmän.



Ensimmäiset työviikot ovat kirjaimellisestikin menneet käsiä saveen upottaessa.
Nopealla aikataululla on pitänyt valmistella keskus vastaanottamaan syyskuun
alussa saapuneet 25 teologian opiskelijaa. On pitänyt ostaa vilttejä, saippuaa,
lääkkeitä, luoda inventointijärjestelmiä ja opiskelijarekistereitä, selvitellä kanojen
sairastumisia ja rakennustyömaalla tapahtuneita varkauksia, suunnitella
rakennusten edistymistä, valvoa katonpystytystöitä jne.

Järjestäytymisen tarve



Uudet opiskelijat viidestä eri Afrikan maasta aloittivat
opintonsa syyskuun alussa pastori Mayn johdolla.

Tänä lukuvuonna opiskelijoita on saapunut motivoitunut joukko viidestä eri Afrikan
maasta: Keniasta, Etiopiasta, Burundista, Kongosta ja Sudanista. Suuri osa
opiskelijoista on evankelistoja, jotka ovat nyt toista lukuvuotta LST:llä
opiskelemassa. Tavoitteena on, että heistä moni saa vihkimyksen tämän
lukuvuoden jälkeen.

Opiskelut ovat alkaneet hyvässä hengessä. Opiskelijat ovat motivoituneita ja
tyytyväisiä opetuksen korkeaan tasoon. Sunnuntaina Karenin Luther-kappelimme
oli iloisen täynnä, kun bussilastillinen opiskelijoita saapui messuun todistamaan
kolmen opiskelijatoverin konfirmaatiota.

Konfirmaatiomessu Karenin kappelissa sunnuntaina
9.9.2018

Käytännön järjestelyissä on kuitenkin vielä paljon tehtävää ja suunniteltavaa, jotta
toiminnot saadaan sujumaan jouhevasti. On selvää, että järjestäytymiselle yhden
hengen työkentästä järjestöksi on akuutti tarve. Vaikka moni käytännön asia onkin
vielä kesken, on arvokasta, että jo nyt opiskelijat ovat saaneet kipeästi
tarvitsemaansa opetusta, jotta Jumalan Sanan kylvötyö heidän omissa
seurakunnissaan saisi mahdollisuuden kasvaa ja tuottaa hedelmää.



Rakennustyöt

Mayn perheen talo

Rakennustyöt LST:llä ovat edenneet varmasti, mutta hitaasti. Rajalliset taloudelliset
resurssit, pahasti korruptoituneen maan tuomat lieveilmiöt, luotettavien
työntekijöiden löytäminen, kehittyvän maan rakentamiselle luomat haasteet,
rakennusmateriaalien valtavan korkea hinta ja heikko laatu sekä saatavuus
asettavat haasteita rakennustöiden etenemiselle. Näistä pikku haasteista huolimatta
tontilla on jo paljon asioita valmiina. Laajat hyötykasviviljelmät nerokkaine
kastelujärjestelmineen tuottavat satoa opiskelijoiden ruokkimista varten.
Hallintorakennus on valmis. Kirjasto, jonka alakerrassa opetus tapahtuu, on kovalla
käytöllä. Mayn perheen talon rakennustyöt ovat varsin pitkällä. Tavoitteena on, että
perhe pääsee muuttamaan sinne ensi kesään mennessä. Vierastalot ovat myös
valmiit ja käytössä. Lehmä ja pikkuinen sonnivasikka, kanat, kukko ja kalkkuna
huolehtivat omalta osaltaan opiskelijoiden ruokkimisesta.



Rakentamistaan odottavat vielä opiskelijoiden varsinaiset asuntolat, kunnollinen
keittiö, vessat sekä peseytymistilat. Nyt nämä kaikki hoidetaan väliaikaisissa
rakennelmissa, jotka länsimaiseen silmään näyttävät aikalailla kauhistuttavilta.
Kirkkorakennusta ei ole vielä aloitettu, mutta paikka sille on jo tarkasti suunniteltu.



Myös muita suunnitelmia tontin varalle riittää.

Yhdessä kohti yhteistä tavoitetta

Organisoituminen toimivaksi järjestöksi vaatii myös henkilöstöhallinnan ja sisäisen
viestinnän kehittämistä. Kuten joka työyhteisössä, myös meidän järjestössämme on
huolehdittava että jokaisella järjestön työntekijällä, työtehtävästään riippumatta on
olemassa selkeä näky yhteisestä tavoitteesta. Kun jokainen työntekijä ymmärtää
oman työpanoksensa olevan olennainen ja arvokas osa yhteisen tavoitteen
saavuttamista, tulee työ yleensä tehdyksi paremmin. Lisäksi kokemus työn
merkityksellisyydestä lisää niin työntekijän omaa kuin koko työyhteisön hyvinvointia,
mikä puolestaan luo paremman maaperän yhteisen tavoitteen saavuttamiselle.

Järjestön sisäisen toiminnan kehittämisen lisäksi, on hankkeen menestymisen
kannalta olennaista huomioida myös ympäristö, jossa toimitaan. Tontti sijaitsee
vahvan Maasai-heimon keskellä. Yhteiseloa harjoitellaan, kun hyvin erilaiset
kulttuurit kohtaavat. Keniassa Maasai-heimoa sekä pelätään että kunnioitetaan.
Kenian lukuisista heimoista Maasaiden elämäntapa on vähiten muuttunut vuosien
saatossa. Kimukan Maasai-yhteisössä moni on ottanut Lutheran School of
Theology’n ilolla vastaan, mutta osa suhtautuu hankkeeseen epäluuloisesti tai jopa
vihamielisesti.



Kotirintamalta

Kotirintamalla sopeutuminen uuteen elinympäristöön on ollut monenkirjavaa.
Lapsista viisi, eli perheen tytöt, aloittivat koulunsa amerikkalaisessa kristillisessä
koulussa vain kaksi päivää maahan saapumisemme jälkeen. Alku ei ole ollut
helppo. Amerikkalainen koulujärjestelmä on haastanut lapset, mutta myös
vanhemmat. On jouduttu opettelemaan aivan uudenlaiset ja hyvin erilaiset tavat
toimia. Tytöistä kolme nuorinta ei osaa vielä ollenkaan englantia, joten koulupäivät



tuntuvat raskailta. Kaverisuhteiden luominen on aina alkuun vaikeaa, mutta
erityisen vaikeaa se on ilman yhteistä kieltä.

Seitsemäntuntinen koulupäivä, ja valtava määrä läksyjä vievät voimia. Läksyjä
tehdään yhdessä iltamyöhään, koska jokainen lapsi vaatii vielä intensiivistä tukea.
Kun läksyjen tekijöitä on useita ja pikkuveljetkin vaativat huomiosta osansa, joutuu
joku aina odottamaan omaa vuoroaan. Koulu täyttääkin arjen aamusta iltaan.
Järkevien eväiden suunnittelu viidelle kasvavalle ja urheilevalle tytölle täyttää
vanhempien ajatukset sitten vielä öisinkin.

Kaiken työläyden keskellä iloitsemme kuitenkin suuresti lasten huikeasta
mahdollisuudesta käydä koulua Jumalan Sanan ympäröimänä. Heillä on joka päivä
raamattuopetusta. He opiskelevat kristittyjen luokkatovereidensa kanssa Raamatun
lauseita ulkoa, rukoilevat yhdessä. On siis aikamoinen lahja saada käydä koulua,
joka kaikessa toiminnassaan pyrkii huolehtimaan lasten kristillisestä kasvatuksesta.

Ystäviä, syntymäpäiviä, uusia harrastuksia



Synttärilounaalla elokuun sankarittarien
kanssa

Koulun ja kielen tuomista haasteista huolimatta, tytöt vaikuttavat voivan ihmeellisen
hyvin. Joka päivä koulusta on saapunut tyytyväinen ja innostuneesti päivästään
kertova tyttöjoukko (riitely ja tappelu kasvaa sitten iltaa ja väsymystä kohden…).
Koulussa on suhtauduttu uusiin tulokkaisiin hienosti. Koulun vankka kokemus
muualta muuttaneista ja englantia taitamattomista lapsista näkyy lasten
kohtaamisessa. Estherillä ja Märthalla on luokassa apunaan iPadit ja Google
Translate. Käännökset eivät ehkä ole täydellisiä, mutta helpottavat huomattavasti
olennaisen ymmärtämistä.

Tyttöjen sopeutumista maahan ja kouluun on suuresti helpottanut myös ihanat ja
avuliaat Mayn perheen lapset. Yhdessä on jo ehditty juhlia Charlotan ja Märthan
syntymäpäiviä, ja onpa useampi yökyläilykin saatu järjestymään. Charlotta ja Sarai
ovat samalla luokalla, Sofin kanssa Charlotta taas pelaa koulupäivien jälkeen
koripalloa koulun harrastejoukkueessa. Selma reippaana ja sinnikkäänä urheilijana
puolestaan aloitti viime viikolla maastojuoksun. Harjoittelu yli 1500 m korkeudessa,
mäkisessä maastossa ja mukavassa lämmössä vahvistaa sopivasti pienen
astmaatikon keuhkoja. Koulumatkat on toistaiseksi soviteltu Mayn lasten kanssa
yhteiskyydein. Ilman näitä suloisia ystäviä, olisi lasten sopeutuminen ollut varmasti
aivan toisenlaista.

Erilainen arki



Tavaramme Suomesta saapuvat Nairobiin vasta marraskuussa. Siihen asti
asumme hyvin tyhjässä talossa. Käytännössä meillä on siis talossa vain sängyt,
sohvaryhmä ja keittiössä ruokapöytä tuoleineen sekä muutamia leluja Matthiakselle
ja Oscarille. Yhdeksänhenkisen perheen arjen pyörittäminen on työläämpää täällä
kuin Suomessa. Apuna meillä on tarkka ja tunnollinen seurakuntamme jäsen
Jackeline, jonka avulla arki saadaan sujumaan. Tiskikonetta ei meillä (vielä) ole,
joten tiskit tiskataan käsin. Koska keittiön hanasta ei tule lämmintä vettä, pitää
tiskivesi ensin lämmittää kattilassa. Vihannekset pitää liottaa puhdistusaineessa
ennen käyttöä ja vesi suodattaa ennen ruoanlaittoa. Juomaveden ostamme
kaupasta. Ruoka ja päivittäistavarat ovat huomattavasti kalliimpia kuin Suomessa.
Ylipäätään kaikki kaupasta ostettava on järkyttävän kallista, vain palvelu ja työ on
täällä huomattavasti edullisempaa. Talot ovat täällä niin kylmiä ja kosteita, että
pyykkiä ei voi kuivata sisällä. Toivomme hartaasti, että kontti ja sen mukana
kuivausrumpu saapuisi ennen pidempiä sateita! Omat mukavat kommervenkkinsä
arkeen tuovat myös epäsäännöllisen säännölliset vesi- ja sähkökatkot. Ilman
sähköä voi vielä jonkin aikaa ollakin, mutta ilman vettä – se ei ole helppoa!

Kun vesilaitos jättää toimittamatta viikottaisen vesiannoksensa ja vesi loppuu kesken kaiken, pitää lisää tilata
toiselta toimittajalta. On ihan hyvä, että auton kyljessä lukee isolla "Clean water", sillä veden ulkonäöstä,
tankkiautojen ja repaleisten putkien likaisuudesta sitä kun ei nimittäin heti kyllä arvaisi.

Kaunista ja viihtyisää

Talo, jossa asumme on toimiva ja hyvä. Puutarha on sopivankokoinen, hyvin



hoidettu ja kaunis. Vuokraisäntä on harras katolinen, joka pitää vuokralaisistaan
erinomaista huolta. Aamulla kerrottu huoli on aamupäivän aikana hoidettu. Tämä ei
ole itsestäänselvyys missään, vähiten täällä. Vielä on tottumista siihen, että ulkona
on lämpimämpää kuin sisällä. Yöt ovat Nairobissa kylmiä, päivät lämpimiä. Talo
pysyy koko ajan tasaisen jäätävänä.



Turvallisuus

Kotikatumme Kwarararoad

Asuinalueemme on turvallinen. Siitä huolimatta kotimme on täkäläiseen tapaan
suljettujen porttien ja öisen porttivahdin takana. Ikkunoita ja ovia koristavat kalterit.
Ovet lukitaan tuplalukituksin joka yö, kulku ylä- ja alakerran välillä suljetaan yöksi
omalla turvaportillaan. Vartiointifirma on napin painalluksen päässä. Pimeällä ei
suositella turhaa liikkumista, autojen kaappaamisyrityksen varalta on annettu omat
turvaohjeet. Koulun portilla seisovat aseistetut vartijat, eikä sen pihaan pääse ilman
asianmukaista tarraa auton ikkunassa. Kauppoihin pääsee vain turvatarkastusten
läpi. Pyöräily tai kävelyllä käynti ei ole kovin yleistä, eikä ainakaan kovin
miellyttävää. Kaikesta tästä huolimatta olemme kaikki kokeneet olomme levolliseksi.
Suurimpia sydämentykytyksiä ovatkin tähän asti aiheuttaneet kaiken maailman
ötökät ja hiiret kappelin pihamajoissa. Sekä liikenne!



Auto

Roadrunner huollettavana, kun jätti kolmannen kerran
tien päälle. Nyt taas toivottavasti toimii!

Liikenne on hurjaa, mutta ihmeellisesti sitä vain siihenkin tottuu. Suurin haaste
arjessamme on kuitenkin sopivan auton puute. Tuomolla on käytössään
viisipaikkainen vanha Toyota RoadRunner, jolla työmatkat hoituvat ongelmitta (tai
ainakin suurimmaksi osaksi ongelmitta). Mutta yhdeksää henkeä tai edes pelkkiä
koululaisia saati turvaistuimia autoon ei saa mahtumaan. Autottomuus sitoo
perheen aika lailla kotiin.

Toistaiseksi olemme pärjänneet, koska Mayn perhe asuu lähellä ja heillä
käytössään kaksi isoa autoa, joten lasten koulu- sekä perheemme kirkkokyyditykset
ovat hoituneet heidän avullaan. He ovat myös useampana lauantaina ystävällisesti
lainanneet toista autoaan meille, jotta olemme työn vastapainoksi päässeet
perheenä yhdessä uuteen kotiseutuumme tutustumaan. Tilanne kuitenkin muuttuu
pian. Mayn perhe muuttaa loka-joulukuun aikana Ngongin kaupunkiin, lähemmäs
LST:tä. Viimeistään vuoden vaihteessa messut aletaan Karenin kappelin sijaan
järjestää lähetyskeskuksella. Meidän kannaltamme tämä tarkoittaa, että ilman autoa
emme kohta enää pääse perheenä kirkkoon, eivätkä lapset turvallisesti kouluun.

Ongelma auton hankinnassa on rajalliset mallivaihtoehdot ja sitä kautta auton
korkea hinta. Tarvitsemme auton, johon mahtuu 9 ihmistä, mutta sen lisäksi sillä
pitäisi pystyä ajamaan LST:n vaikeakulkuisessa maastossa. Tuomon työauton
neliveto on jo nyt, ennen sadekutta, tullut usempaan otteeseen tarpeeseen.

Autoasian jättäisimmekin akuutiksi rukousaiheeksi.



Liikenteessä omasta tilastaan taistelevat niin autot,
rekat, polkupyörät ja bussit kuin autojen välissä
hyppelehtivät jalankulkijat, vuohet ja aasit.

Paikallista liikenneympyrää

Kiviä ja kuoppia työmatkan varrella riittää.

Neliveto tulee etenkin sadekaudella tarpeeseen.



Siunattua syksyä

Monipuolista on siis elo täällä päiväntasaajan tuntumassa. Sydämelliset ja avuliaat
ihmiset, uskomattoman kaunis ja rikas luonto, kristillisen elämän ympäröimä arki
kaupasta koulun kautta kirkkoon, ovat saaneet tuntemaan olomme paljosta
kiitollisiksi. Ei ole ihme, että yksi meistä kokee tulleensa takaisin kotiin.

Estherin tämän viikon muistolauseläksyn sanoin haluamme toivottaa teille kaikille
siunattua syksyä:

"Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them, for it is the Lord
your God who goes with you. He will not leave you or forsake you.” (Deuteronomy
31:6)



Rukouksistanne ja tuestanne kiittäen,

Tuomo ja Leena, Charlotta, Selma, Esther, Märtha, Elin, Matthias ja Oscar

TUE TYÖTÄ TALOUDELLISESTI
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