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Hei uutiskirjeen lukijat,

Terveisiä koleasta ja sateisesta Arushasta! Täällä on
meneillään sadekausi, ja talvikin tekee tuloaan. Hiekkatiet
ovat kovin mutaisia ja kuoppaisia, ja koulumatkoilla saakin
vähän jännittää jääkö auto johonkin mutalammikoista kiinni.
Täällä menevät vuodenajat päinvastaisessa järjestyksessä
kuin Suomessa eli kun Suomessa lämpenee, täällä kylmenee.
Kotimme sähkö tuotetaan aurinkoenergialla,joka toimii
täällä hyvin –paistetta kun yleensä riittää. Nyt sadekaudella
sähköä saadaan vähän niukemmin, ja kulutusta on
laskettava tarkkaan. Lämmintä vettä meille tulee hanasta
silloin kun vartija on sitä päivän mittaan nuotion avulla
lämmittänyt. Useimmiten suihku on kuitenkin viileä. Mutta
vettä riittää, ja se on pääasia.
Pojilla on meneillään viimeiden jakso koulua ennen
kesälomaa. Kiitosaiheena voidaan todeta, että koulu on
sujunut tosi hyvin kummallakin, ja kavereitakin on löytynyt.
Muutenkin pojat ovat olleet iloisia ja tyytyväisiä arkeen
täällä.
Maaliskuun lopussa pääsimme jakamaan kuulumisia ja
ideioita muiden Lähetysseuran työntekijöiden kanssa
osallistuessamme maamme Lähettipäiville Sansibarilla.

Uutiskirjeemme kertovat yleensä enemmän Jarkon
lentotyöstä,mutta tällä kertaa ajattelimme kertoa vähän
siitä mitä Piritan toimenkuvaan ja arkeen kuuluu.
Pirita toimii MAF:lla ”base managerina” eli vastaa MAF:n
toimiston pyörittämisestä. Tehtäviin kuuluu mm. erilaisten
lupien, todistusten ja ohjemanuaalien ajantasolla pitäminen,
paikallisten työntekijöiden ohjaaminen sekä turvallisuudesta
ja vierailijoista vastaaminen. Viime kuukausina Pirita on
vastannu myös taloudellisista asioista.

MAF:n lentotoiminnan takana on paljon paperityötä, jonka on oltava kunnossa, jotta
lentotoiminta voi jatkua. Joskus lupa-asioissa ja muiden asioiden hoidossa virastoissa kestää
turhauttavan kauan. Rattaat pyörivät täällä hitaasti eivätkä yhtään niin järjestelmällisen
tehokkaasti kuin mihin olemme kotimaassa tottuneet. ”Hamna shida” – ei huolen häivää ja
”labda kesho” – ehkä huomenna, ovat tutuksi tulleita vastauksia tiedustellessa asioiden
etenemisestä. Työssä ja paikallisessa kulttuurissa on siis ollut paljon opeteltavaa, mutta
pikkuhiljaa menemällä - ”polepole”, niinkuin paikalliset sanovat, työ tuottaa tulosta.

Toimistossakin työ on aika vaihtelevaa ja tehtävät monipuolisia. Viime viikolla olimme lähes
koko MAF Tansanian tiimi koolla Arushassa kriisivalmiusharjoituksessa. Olimme saaneet tänne
kouluttajan MAF Australiasta, ja hän veti meille yllätysharjoituksen, jossa MAF:n lentokone oli
kaapattu ja tehtävänämme oli selvittää tiiminä lentokoneen sijainti, etenemisssuunta,
matkustajien ja pilotin kunto jne. ja hälyttää tarvittavat apujoukot. Harjoituksen tarkoituksena
oli kehittää ohjelmamme valmiutta toimia kriisitilanteessa parhaalla mahdollisella tavalla.
Harjoitus oli erittäin opettavainen, hyödyllinen ja mielenkiintoinen. Tilanne kesti 5 tuntia ja
päälle vielä harjoituksen purku. Saimme kiittelevää palautetta, että tiimimme toimi
harjoituksessa hyvin yhteen ja ratkaisi tilanteen kohtuullisen nopeasti.

Toimistotöiden lisäksi Piritalla on toinen työmaa kotona. Jarkko on yleensä lentomatkoilla
useamman viikon kuukaudesta, joten Pirita on aika paljon itsekseen poikien kanssa.
Arkipäivisin Pirita vie pojat autolla 8 km matkan kouluun, menee toimistolle, ja hakee taas
iltapäivällä pojat koulusta kotiin. Sen jälkeen tehdään yhdessä läksyjä. Viime viikkoina Jarkko
on ollut tavallista enemmän kotona, koska hänelle iski ilkeä korvatulehdus, joka ei tahdo
millään mennä täysin ohi. Tulehtuneella korvalla ei parane lentää, joten lentosafareita
jouduttiin perumaan. Nyt Jarkko on taas ilmassa, mutta korva ei ole vielä täysin kunnossa.

Pyydämme esirukousta asian puolesta. Myös sateet aiheuttavat lentämiseen oman
haasteensa. Joidenkin kylien kiitotiet menevät sadekaudella niin huonoon kuntoon, ettei kone
voi niille laskeutua, jolloin kuukausittainen klinikka joudutaan perumaan. Pyydämme
esirukousta, että kylät saisivat tarvitsemansa avun myös vetisenä aikana.
Rukousaiheenamme on myös Jarkon kouluttautuminen syksyn uuteen työrooliin. Jarkko
aloittaa elokuussa MAF Tansanian ohjelman vastuullisena johtajana .

Kiitos kun muistatte meitä ja kannatte meitä rukouksessa!

Tulemme kesällä Suomeen lyhyelle välikausilomalle. Vierailemme tuolloin lähettävissä
seurakunnissa. Olet lämpimästi tervetullut kuulemaan enemmän työstämme ja
kuulumisistamme. Laitamme tähän alustavan kiertueemme aikataulun. Toivottavasti pääset
johonkin tilaisuuksista. Näemme silloin!

21.6 Rekolan kirkko klo 10 Rekolan ja Tikkurilan srk
24.6 Raisio Rippikoulu+ Suvi-illan hartaus klo 18
25.6 Salo Rippikoulu
28.6 Outokummun kirkko klo 10
29.6 Nurmes Lähetystilaisuus+ iltatori klo 16
30.6 Lapinlahden kirkko klo 18 Lähetysjuhla
1.7.Pyhäjärvi Lähetystilaisuus
2.7 Pieksämäki Rippikoulu+ lähetystilaisuus

Siunattua kesää!

