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Tervehdys jälleen Kisumusta! Kuuma ja kuiva aika on vaihtunut sadekauteen. Täällä päiväntasaajan seutuvilla
sadekausi tuo mukanaan rajuja ukkosia, joiden veroisia en ole koskaan nähnyt Suomessa. Salamat valaisevat
pimeän huoneen kirkkaasti ja pauke on usein erittäin kovaa. Onneksi en pelkää ukkosta, muuten sadekausi voisi
olla aika ahdistavaa aikaa.
Viime kirjeessäni kerroin työlupani uusimisesta ja leiman odottelusta. Työlupaleimaa en ole saanut passiini
vieläkään, sillä Kenian valtio tiukensi koronarajoituksia maaliskuun lopulla ja myös maahanmuuttovirasto
keskeytti lupien leimaamisen toistaiseksi. Osaltani paperityöt lisääntyivät entisestään, kun odotellessani
varsinaista leimaa joudun nyt hakemaan jatkoa edelliseen lupaani muutamia kuukausia kerrallaan. Aika näyttää,
koska virastot palaavat takaisin normaaleihin palveluihin, sillä mitään määräaikaa ei sululle ole annettu.
Lukukausi Matongossa katkesi niin ikään kuin seinään maaliskuun lopulla, vain kaksi viikkoa ennen suunniteltua
lomaa. Tuossa vaiheessa kenialaiset peruskoulut olivat jääneet lomalle ja vain lukiolaiset jatkoivat loppukokeitaan
suunnitellusti. Opetus jatkui myös terveydenhoitoalan oppilaitoksissa, mutta kaikki muut koulut määrättiin
sulkemaan ovensa. Samalla Nairobi sekä sitä ympäröivät maakunnat määriteltiin koronan kannalta pahimmiksi
alueiksi, ja liikkumista sinne tai sieltä pois rajoitettiin huomattavasti. Myös muut rajoitukset kiristyivät tuolla
alueella muuta maata tiukemmiksi. Kisumussa aiemmat rajoitukset pysyivät ennallaan, joten oma elämäni ei ole
sikäli suuresti muuttunut.
Epävarmuudensietokykyä on koeteltu monella tapaa menneen vuoden aikana ja se siis näyttäisi edelleen
jatkuvan, sillä lähes kaikki rajoitukset on annettu ”kunnes toisin ilmoitetaan” -tyyppisesti eikä esimerkiksi koulujen
aukeamisajankohta ole tätä kirjoittaessani tiedossa. Matongossa on uudistettu opetussuunnitelmia, ja uusien
suunnitelmien käyttöönotto on alkanut uusien opiskelijoiden kohdalla. Nyt onkin ollut hyvää aikaa päivittää
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kurssisisältöjä vastaamaan päivitettyjä opintosuunnitelmia. Haasteena tässä on ollut epätietoisuus seuraavan
lukukauden pituudesta, nyt kun edelliseltä lukukaudelta jääneet kaksi viikkoa tehdään ensin alta pois ja vasta
sitten siirrytään uuteen lukukauteen. Uuden lukukauden piti alkaa ensi viikolla, mutta en usko sen toteutuvan.
Yhtään en ole kateellinen niille kollegoilleni, jotka joutuvat nopeasti miettimään uudet aikataulut jo suunniteltujen
lukukausien tilalle sitten, kun koulut jälleen saavat avata ovensa.
Tämä on tällä erää viimeinen kirjeeni ennen kesää, joten vasta syksyllä saatte kuulla, kuinka koulujen aukeamisen
sekä muun elämän suhteen täällä loppujen lopuksi sitten kävi. Toivon sinulle erilaisista elämän
epävarmuustekijöistä huolimatta levollista ja virkistävää kesää. Muistetaan, että Jumala tietää tämänkin kesän
kuviomme jo valmiiksi. Luottavaisina voimme siis turvata Häneen. Siunattua kesää sinulle!

”Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä
tiedät, jo kaukaa sinä näet aikeeni.”
- Psalmi 139:2 -

Lähetysterveisin,

- Virpi -
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Kiitos, kun rukoilet kanssani!
Kiitos perheestä ja ystävistä lähellä ja kaukana.
Kiitos virkistävästä kevätlomasta.
Johdata tulevien kuukausien töitä ja vapaa-ajanviettoa.
Anna viisautta päättäjille koronarajoitusten asettamiseen ja purkamiseen.
Anna kärsivällisyyttä pitää kiinni kulloisistakin koronarajoituksista.
Anna terveyttä ja varjele liikenteessä.
Siunaa yhteistyökirkkoani Kenian evankelisluterilaista kirkkoa.
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