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HYVÄ EVANKELIUMIJUHLAVÄKI,  
 
Olen saanut olla Keniassa lähetystyössä syksystä 2007 lähtien. Kaksi kolmen vuoden 
työkautta on takanani ja olen nyt valmistautumassa kolmannelle työkaudelle, joka on 
kahden vuoden mittainen.  
 
Vuonna 2007 minut siunattiin evankeliumijuhlassa ensimmäiselle työkaudelleni. Silloin 
olin lähdössä kohti tuntematonta, kysymyksiä mielessäni. Miksi Jumala haluaa lähettää 
minut, kielitaidottoman, vajavaisen ihmisen työhönsä? Monenlaisia asioita on tullut 
eteeni näiden vajaan kuuden vuoden aikana. Työtä tehdessäni olen saanut kokea 
epäonnistumisia ja myös onnistumisen hetkiä. Olen saanut kuitenkin kokea olevani 
omalla paikallani toteuttamassa Jumalan hyvää suunnitelmaa. Jokaisessa hetkessä 
olen saanut luottaa Jumalaan ja siihen, että hän antaa minulle voimaa ja taitoa. En voi 
kehuskella omilla tekemisilläni, mutta Jumala on hyvä ja hän toimii. Kenialaiset sanovat 
usein, Mungu yuko, Jumala on tai Mungu akipenda, jos Jumala suo. Työtä saamme 
tehdä Keniassa luottaen siihen, että Jumala on kanssamme kaikissa vaiheissa, niissä 
vaikeissakin. 
 
Päätös anoa uutta työkautta ei ollut minulle mitenkään helppo. Toinen työkauteni 
Keniassa on ollut hyvin haastava. Ensimmäisen työkauden aikainen uutuuden viehätys 
oli poissa ja tämän lisäksi työssämme oli hyvin paljon haasteita. Välillä tuntui, että en 
kaikkien niiden vaikeuksien keskellä jaksa ja tuolloin minun tuli tehdä myös päätös 
uudesta työkaudesta. 
 
Tässä nyt kuitenkin olen, uuden työkauden alussa. Mieleni on taas täynnä kysymyksiä 
mutta nyt toisenlaisia kuin silloin kuusi vuotta sitten. Nyt tiedän mihin olen lähdössä 
mutta uusia kysymyksiä vailla vastauksia tulee aina eteeni. Olen kiitollinen Jumalalle 
kenialaisesta puolisostani Bobista. Häneltä olen saanut vastauksen moneen 
kysymykseen ja hän on ollut myös tukena tekemässämme työssä. 
 
Tehtävänäni Keniassa on olla kummilapsityön yhdyshenkilönä. Lapsia tässä meidän 
hankkeessamme on 524. Näiden lasten kautta saamme käydä sadoissa kouluissa ja 
kodeissa. Tiimimme saa kohdata tuhansia ihmisiä. Haluan pyytää, että muistatte 
paikallisia työntekijöitämme rukouksissanne ja pyydätte heille viisautta ja voimia hoitaa 
vastuullista tehtäväänsä. 
 
Työssäni saan kohdata monenlaisissa elämäntilanteissa olevia kenialaisia. Lähtökohdat 
monen hankkeemme lapsen elämään ovat hyvin haastavia. Monilla heistä ei ole isää ja 
äitiä. He asuvat sukulaistensa luona ja usein hyvin köyhissä olosuhteissa, savimajassa 
maissipellon laidalla. Lapsilla on paljon kotitöitä, mm. lehmien ja vuohien 
paimentamista, pellon kuokkimista, veden kantamista kotiin, polttopuiden etsimistä. 



Kotitöiden lisäksi on myös koulunkäynti ja sieltä tulevat kotitehtävät. Teini-iässä niin 
Keniassa kuin Suomessa lapsilla on paljon haasteita ja tässä ikävaiheessa monet 
lapsemme joutuvatkin monenlaisiin ongelmiin. Paikallinen tiimimme on tukena lasten 
huoltajille kasvatustehtävässä, mutta jokainen lapsi tekee kuitenkin lopulta omat 
päätöksensä, jotka eivät aina ole niitä, joita me toivoisimme ja tietäisimme, että olisi 
lapsen hyväksi. Muistakaa myös näitä lapsia rukouksissanne. 
 
Suomalaisten ystävien tuella on valmistunut useita kymmeniä kenialaisia ammattiin. On 
puuseppiä, ompelijoita, opettajia, automekaanikkoja, kokkeja jne. Nämä oman alansa 
ammattilaiset saavat kiittää Jumalaa ja suomalaista kummiaan siitä, että heillä on nyt 
mahdollisuus hyvään elämään. On ollut ilo nähdä näiden kuuden vuoden aikana, miten 
lapset ovat kasvaneet ja käyneet koulujaan. 
 
Tänään haluan jättää yhden pienen pojan teidän sydämellenne ja hänen kauttaan 
samanlaisissa elämäntilanteissa olevat kenialaiset lapset. Länsi-Keniassa Matongon 
kylässä meillä on koti 24 lapselle, joilla ei olisi muuta paikkaa asua. Siellä suomalaisten 
ystävien tuella asuu lapsia hyvässä hoidossa. Yksi näistä lapsista on Moses. Hän löytyi 
vastasyntyneenä lähikylästä, ja hänet tuotiin Matongoon. Pojan sukua ei löytynyt, eikä 
hänestä tiedetty mitään, ei siis nimeäkään. Työntekijämme antoivat hänelle nimen, 
Moses. Sukunimeksi he antoivat pojalle swahilin kielisen sanan Zawadi. Se on 
suomeksi lahja. Matongossa Moses on nyt saanut asua noin kolme vuotta. Moseksesta 
on kasvanut iloinen ja hieman vekkuli poika. Olisi hyvä, että hänelle löytyisi 
mahdollisimman pian joku hyvä kenialainen koti, missä hänelle olisi äiti ja isä ja missä 
hän saisi sitten kasvaa aikuiseksi asti. Muistetaan tällaisissa elämäntilanteissa olevia 
kenialaisia lapsia myös rukouksissamme.  
 
Apostolien teoissa luvussa 4 jakeessa 12 sanotaan näin:  

Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän. Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastaisi, ei ole ihmisille 
annettu koko taivaankannen alla. 

 
Jeesus meidät yksin voi pelastaa, ei kukaan muu. Siksi jatkamme Keniassa työtämme, 
jotta saamme sitten Taivaassa tavata mahdollisimman monta kenialaista ystävää. Kiitos 
kaikille uskollisille lähetystyön ystäville kaikenlaisesta tuesta! Jatketaan yhteistä työtä 
yhdessä eteenkinpäin.  Hyvän Jumalan siunausta elämääsi!  


