
”Jokainen hyvä anti ja jokainen 
täydellinen lahja tulee ylhäältä, taivaan 

tähtien Isältä.”
 (Jaak. 1: 17)

Takana  on  nyt  kolme  kuukautta  elämää  uudessa 
kotimaassa  ja  mielessä  monia  kiitoksen  aiheita. 
Charlotan ja Märthan jälkeen syntymäpäiviään ovat 
viettäneet  Tuomo  ja  Esther.  Kiitämme  heistä  ja 
toivomme kaikille monia hyviä vuosia edeskin päin. 

Täällä  monen todellisen  vaaran ympäröimänä sitä 
osaa  ihan  eri  tavalla  kiittää  jokapäiväisestä 
varjeluksesta.  Jokainen  päivä  todella  on  lahja 
Jumalalta. 

Kuten  moni  on  varmaan  jo  kuullutkin,  saimme 
kuukausi sitten käyttöömme auton, jolla koko perhe 
pääsee  nyt  turvallisesti  liikkumaan.  Sydämellinen 
kiitos  aktiiviselle  keräysjoukolle  ja  kaikille 
lahjoittajille. Olemme lahjastanne hyvin kiitollisia ja 
yritämme parhaamme mukaan huolehtia, että auto 
saisi palvella LIA:n työtä ja mahdollisimman monia 
ihmisiä, mahdollisimman monia vuosia eteenpäin!

Auton  saaminen  on  helpottanut  arkeamme 
huomattavasti.  Mahdollisuus lähteä, kun tarve sitä 
vaatii,  tuntuu  vapauttavalta.  Nyt  meidän  ei 
myöskään  enää  tarvitse  murehtia  kirkkoon  tai 
kouluun  pääsemisestä,  kun  LIA:n  toimipiste  pian 
siirtyy  Kimukaan.  Onpa  Tuomon  selkäkin 
kiitollinen  ajoneuvon  vaihtumisesta  vakaampaan 
menopeliin Kimukan poukkuisilla teillä.

VAPAAEHTOISIA JA VIERAILEVIA OPETTAJIA 

Suuri  kiitoksen  aihe  on  ollut  myös  LST:lle 
auttamaan  tulleet  vapaaehtoiset.  Heidän  kauttaan 
olemme  saaneet  taas  kerran  todistuksen  siitä, 
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kuinka  Jumalalla  on 
s u u n n i t e l m a t 
e t u k ä t e e n 
v a l m i s t e t t u n a 
p i e n i n t ä k i n 
y k s i t y i s k o h t a a 
myöden.  Alkukuusta 
saimme  vieraita 
Amerikasta.  Täällä 
meitä ennen asunut, arkkitehti Jason Stephens, sekä 
kaksi  luomuviljelyyn  erikoistunutta  naista  Joan 
Mueller ja Kimberly Westenberg, tulivat apuun juuri 
oikeaan aikaan. Uutterien naisten toimesta viljelmät 
ja  eläintenhoito  saatiin  uuteen,  huomattavasti 
parempaan  järjestykseen.  Heidän  vankka 
kokemuksensa ja  tietotaitonsa olivat  juuri  se,  mitä 
nyt  kaivattiin.  Jasonilta  saatiin  arvokkaita 
käytännönneuvoja  rakennusprojektiin.  Hän  myös 
neuvoi, mistä ja miten tehdä viisaimmin hankintoja 
LST:lle.  Yhdessä  pastori  James,  Tuomo  ja  Jason 
saivat monia asioita eteenpäin ja uusia vireille.

Heidän lähtiessään paikalle saapui oma pastorimme 
Jani-Matti  Ylilehto,  Andreaksen  seurakunnasta, 
Kokkolasta. Lapset olivat riemuissaan tutusta ja aina 
niin sydämellisestä Jani-Matista!  Myös me aikuiset 
ilahduimme valtavasti helppohoitoisen ja leppoisan 
ystävämme seurasta. Tuntuu hauskalta ajatella, että 
Jani-Matin matka tänne oli sovittuna jo ennen kuin 
oli mitään tietoa meidän muutostamme Keniaan. Ei 
varmasti  ollut  sattumaa,  että  kaikista  LHPK:n 
lähettämistä  papeista  juuri  Jani-Matti  oli  se,  joka 
tällä kertaa saapui tänne opettamaan. 

Mukavan  seuransa  lisäksi  Jani-Matin  saapuminen 
helpotti  myös  arkeamme.  Hän  nimittäin  lupautui 
ystävällisesti  toimimaan  kuriirina  verkkokaupasta 
tilaamallemme  imurille,  joka  tuli  enemmän  kuin 
tarpeeseen  täällä  huonolaatuisten,  mutta  kalliiden 
kodinkoneiden  ihmemaassa.  Seinänaapurimmekin 
kiittää,  kun  täkäläinen  ”paljon  melua  tyhjästä”-
imurimme sai jäädä autoimurin virkaan. Jani-Matin 
mukana kulkeutui lisäksi myös Laitilan Aamoksen 
seurakunnan  lahjoittama  työtietokone. 
Sydämellinen kiitos siitä kaikille lahjoittajille! Kone 
tuli todella tarpeeseen. 

Kaiken tämän lisäksi,  pakkaamisen ihmemies Jani-
Matti  sai  kuljetettua 
vielä  mahtavan 
määrän  tuliaisia  niin 
meidän  kuin  Mayn 
p e r h e t t ä 
i l a h d u t t a m a a n . 
S a l m i a k k i -  j a 
suklaahirmut kiittävät 
A n d r e a k s e n 
seurakuntaa  runsaista 
herkkutuliaisista!

Ei pelkästään meille, mutta myös LST:lle Jani-Matin 
saapuminen oli suuri kiitoksen aihe. Pastori Jamesin 
matkustaessa  opetusmatkalle  Sambiaan,  opiskelijat 
saivat  syventyä  Augsburgin  tunnustukseen  Jani-
Matin  johdolla.  Palautteesta  päätellen  opiskelijat 
olivat  hyvin  tyytyväisiä  niin  opetuksen  sisältöön 
kuin  opiskelijakohtaamisiin  ja  yhteisiin 
keskusteluihin.  Jani-Matti  puolestaan  oli 
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vaikuttunut,  kuinka suuria uhrauksia opiskelijat ja 
heidän  perheensä  ovat  valmiit  opintojen  vuoksi 
tekemään.  Monet  ovat  pitkiä  aikoja  erossa 
perheistään.  Taustalla  painaa  mahdollisesti  huoli 
vaimon  ja  lasten  selviämisestä  kotitöiden  tai 
maanviljelyksen  parissa.  Kutsumus  ja  halu  oppia 
raamatullista  luterilaista  teologiaa  on  kuitenkin 
vahva.  Tarvitaan  työvälineitä,  joilla  jakaa 
evankeliumia eteenpäin. 

O p i s k e l i j o i d e n 
kannalta  vierailevat 
opettajat  ovat 
varmasti  arvokas 
lisä, koska heillä on 
y leensä  myös 
o p e t u k s e n 
ulkopuolista  aikaa 
kohtaamisiin  ja  yhteistoimintaan.  Normiarjessa 
vakihenkilökunnalla  on  niin  monta  päällekkäistä 
projektia ja hoidettavaa asiaa meneillään, että aikaa 
kohtaamiselle  ei  jää  niin  paljon  kuin  toivoisi. 
Iloitsemme  siis  suuresti  tästä  mahdollisuudesta 
saada vierailevia opettajia ja vapaaehtoisia LST:lle. 

SOPEUTUMISTA UUTEEN 

Lapsilla  arki  uudessa  kotimaassa  alkaa  sujua  jo 
paremmin. Kieli alkaa tarttua, vanhimmilla tytöillä 
entisestään vahvistua.  Elin-pieni  ei  enää ihan joka 
aamu kilju  ja  hangoittele  vastaan  kouluun  lähtöä. 
Kotiin  saapuu  tyytyväinen  tyttöjoukko.  Läksyt 
vievät  toki  edelleen  paljon  aikaa  ja  voimia,  mutta 

pikku  hiljaa  sekin 
kuorma  kielitaidon 
karttuessa  varmasti 
kevenee.  Lokakuussa 
t y t ö t  s a i v a t 
välitodistukset,  ja 
aikamoisen  ylpeitä  me 
vanhemmat  saamme 
s i n n i k k ä i s t ä 
tytöistämme olla!
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K r i s t i l l i s e n 
kasvuympäristön  ja 
opetuksen  lisäksi  koulu 
t a r j o a a  m u k a v a t 
harrastukset. Charlotta on 
pelannut  koripalloa, 
Selma  juoksee  koulun 
maastojuoksuporukassa. 

Selma,  Esther  ja 
M ä r t h a  o v a t 
l a u a n t a i s i n 
v a h v i s t a n e e t 
uimataitoaan  koulun 
a l t a i l l a . 
R u k o u s a i h e e k s i 
jättäisimme  hyvien 
ystävyyssuhteiden 
löytymisen.  Osalla 
l a p s i s t a 
luokkakaverit  ovat 
ottaneet  uudet 
tulokkaat  hienosti 
vastaan, mutta osalla 
on  ollut  vaikeuksia 
löytää  ystäviä  välituntien  ajaksi.  Tämä  on  tietysti 
varsin raastavaa.  Rukouksemme on,  että  jokaiselle 
voisi löytyä luottoystävä, jonka kanssa jakaa iloa ja 
murheita.

Yksi  iso  kiitoksen  aihe  on  ollut  kouluruokailuun 
siirtyminen.  Isosta  perheestä  oli  kerrankin 
taloudellista  etua,  sillä  saimme  neuvoteltua 
ruokailuhinnat  hieman  edullisemmiksi,  koska 
ruokailijoita samasta perheestä on niin monta.  Sen 
lisäksi, että vanhemmat pääsevät nyt huomattavasti 
vähemmällä  stressillä  ja  vaivalla,  saavat  lapset 
terveellisen ja maittavan lounaan, jolla jaksaa pitkät 
koulupäivät  urheiluineen.  Lapsille  suurin  ilo  taisi 
kuitenkin  olla  yhtäkkiä  saavutettu 
yhteenkuuluvuuden  tunne.  Omien  sanojensa 
mukaan,  he  eivät  enää  koe  olevansa  niin  erilaisia 
kuin muut, vaan kokevat nyt kuuluvansa joukkoon. 
Tätä puolta emme olleet yhtään tulleet ajatelleeksi! 
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TYÖLUPA JA TAVARAT SUOMESTA 

Kovasti  odotamme  jo 
omien  tavaroidemme 
saapumista  Suomesta. 
Tavarat  ovat  juuri 
saapuneet  Mombasan 
satamasta  Nairobiin. 
Yksi  suuri  ongelma 
vain  on,  e t tä 
työlupaprosessi  on 
pahasti  kesken,  ja  ilman  työlupaa  emme  saa 
tavaroita itsellemme. Kaksi kuukautta sitten saimme 
luvan lähettää tavarat Suomesta, koska työlupa oli 
hyväksytty  ja  vain  enää  yhtä  allekirjoitusta  vaille 
valmis.  Tuon  lupauksen  jälkeen  lupa  on  jo 
kahdeksan kertaa ollut tulossa pöydällemme "next 
Friday".  No,  pianpa  se  taas  on  uusi  perjantai 
edessämme... Työlupa-asian ja tavaroiden saamisen 
jättäisimmekin akuutiksi esirukousaiheeksi.

UUSIA JUTTUJA, UUSIA VIERAITA 

WhatsAppin ja Facebookin perusteella Suomessa on 
jo satanut  tuo aina niin kiehtova ensilumi.  Täällä 
puolestaan  Oscar,  10kk,  on  ottanut  ensiaskeleensa 
pienen  sadekauden  kunniaksi.  Odottavin  mielin 
suuntaamme  katseemme  tuleviin  kuukausiin,  sillä 
tiedossa  on  monia  ihania  vierailijoita  Suomesta: 
opettajia ja vapaaehtoisia LST:lle, mummeja, ystäviä 
ja  kummeja.  Jäämme  ilolla  heitä  kaikkia 
odottamaan!

"Paljon ois lapsella aihetta kiittää. Jumalan lahjoja 
kaikille riittää. Päivä jo yksikin aamusta varhain, iltahan 

ehditty lahja on parhain.

Kauniina nauhana vuosien päivät, helmenä jokainen 
muistoksi jäivät. Elämän päivien ketju on kallis. Isä ei 

yhden ees kadota sallis.

Lapsonen siis kätehes yhtehen liitä, kaikista päivistä 
Jeesusta kiitä. Aina se muistaos, tänään on juuri, varattu 

sinulle siunaus suuri.”

Tuestanne kiitollisina,

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

Oscar
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