Arusha 10.6.2019

Hei uutiskirjeen tilaaja,

Hienoa, että olet kiinnostunut lukemaan työmme kuulumisia. Kotimaanjaksomme lähenee kovaa
vauhtia, ja sitä on myös odotettu. Toivottavasti pääset kuulemaan ja näkemään kuvia työstämme
paikan päälle seurakuntien tilaisuuksiin. Kirjeen lopusta löytyy vierailumme aikataulut.

Töitä on täällä Tansaniassa riittänyt niin kotona kuin puskalennoilla. Sadekausi tuli myöhässä, mutta
sitten satoi kuukauden verran reilusti niin, että erilaisten sateiden perusteella tuntui välillä kuin olisi
Englannissa! Nyt kesäkuussa on tullut kylmä kausi ,+15-25 astetta ja tasainen pilvikatto joka aamu
Arushan yllä. Kiitos Jumalalle, Jarkko sai tehtyä kaikki lennot sadekaudella. Aina löytyi joku rako
lentää, vaikka myöhästymisiä tulikin. Jatkuva sään tarkkailu on hyvin stressaavaa pilotille.

Sylinterin korjausta

Tämän viikon safari Kilimatindessä peruuntui teknisistä syistä. Jarkko lensi koneen Dodomaan
perushuoltoon, jossa kolmessa sylinterissä huomattiin alhainen paine ja näin huolto venyi
useammaksi päiväksi. Koska toinen kone on Arushassa ja sekin oli tulossa huoltoon, oli mahdotonta
lentää. Jarkko joutui tulemaan bussilla Dodomasta Arushaan ja matka kesti noin 7 tuntia. Lentäen
matka taittuu 1,5 tunnissa. Muslimit juhlivat Ramadanin päättymistä ja bussissa oli paljon muslimi
lomalaisia - myös yksi muslimi mekaanikko Dodomasta , joka matkusti Arushaan perheensä luokse.
Jarkko sai tästä mekaanikoista matkaseuraa ja oli ainoa valkoinen bussissa.

Silmäklinikka Pinyinissä

Toivotaan, että kone/et on kunnossa ensi viikolle, kun vielä 1,5 viikkoa tulisi lentää ennen Suomeen
lähtöä. Uutena toimintona olemme saaneet silmäklinikka toiminnan käytiin Malambon alueella
yhdessä uusien yhteistyökumppanien HFTM:n ( Help for the masain) ja KCCO:n (Kilimanjaro centre
for community opththalmology) kanssa. Olemme auttaneet paikallista raamattukoulua vuosien ajan
hengellisiä silmiä avaavassa evankeliumityössä, ja nyt myös fyysisesti "sokeat" saavat näkönsä
takaisin trakooma- tai kaihioperaatioiden avulla. Maasait kärsivät myös monista silmäinfektioista ja
silmälasien puutteesta.

Meseranin kiitotie

Kiitosaiheenamme on, että saimme myös vihdoin 2,5 vuoden odottamisen ja lukuisten maksujen
jälkeen ministerin allekirjoituksen Meseranin kiitotien ympäristösertifikaattiin! Tämä tuntuu tässä
vaiheessa pieneltä voitolta, mutta saimme kuitenkin. Nyt odotamme ilmailuviranomaisen lisenssiä
kiitotien käyttöönottoon. Meserani sijaitsee Etelä-Masai alueella ja siellä on tarkoitus pitää
neuvolaklinikkaa.

Siunausta kesääsi! Nähdään toivottavasti pian!

Syksyisin terveisin Arushasta: Jarkko, Pirita ja lapset

Suomen vierailun alustava aikataulu (tarkemmat tiedot ja mahdolliset muutokset seurakuntien
omassa tiedotuksessa) :

1.7 Outokumpu
2.7 Lapinlahti ( Lähetysilta)
4.7 Rautalampi (Lähetystilaisuus klo 13)
7.7 Nurmes (Messu)
14.7 Tikkurila (Messu ja lähetystilaisuus)
21.7 Rekola ( Messu ja lähetystilaisuus)
25-26.7 Raisio ( 25.7 klo 10 Kesäkahvila ja klo 15 Mylly)
27-28.7 Salo ( 28.7 klo 13 Kettulan kesäkirkko ja 17 Salon kirkko)
11-12.8 Pieksämäki ( 11.8 Messu)

Koulun kansainvälisyyspäivässä Suomea edustamassa (meillä oli siellä makkaragrilli kuumana,
korvapuustia ja telttasaunakin)

