Mikko ja Maria Vuorma:
KIRJE YSTÄVÄLLE 7/2021

Marraskuun kirje
Toisinaan kuukausittaisen kirjeen
kirjoittaminen on vaikeaa, kun tuntuu, ettei
edellisen kirjeen jälkeen ole tapahtunut
mitään kovin merkittävää. Toisaalta tekee
hyvää elää ihan sitä tavallista arkea.
Kävimme lyhyen reissun Oulussa Marian
siskon tytön ristiäisissä. On kiva voida
osallistua perheen ja sukulaisten juhliin ja
merkkipäiviin, kun Papualla ollessa jää
aina paitsi kaikista tälläisista
tilaisuuksista.
Paheneva koronatilanne tietysti mietityttää
aina, kun johonkin isompaan tilaisuuteen
on lähdössä. Marian astma ei kevään
jälkeen ole vieläkään oikein parantunut,
vaikka lääkkeitä on montaa erilaista.
Hengityksen vinkumiseen alkaa jo tottua,
mutta ajoittainen astmayskä on erityisen
ikävää nykyisin, kun "flunssaoireisten" olisi
toivottavaa olla kotona.

Marian 6-v veljenpoika kävi
kylässä. Legoista syntyi
monenlaisia teoksia.

Kotona me kyllä paljon olemmekin.
Edelleen työskentelemme kotoa etätyönä.
Mikko on osallistunut joihinkin
Kansanlähetyksen tapahtumiin
projisointivastaavana. Korona-ajan
vaikutuksen huomaa siinäkin, että
tapahtumien laadukkaaseen videointiin,
striimaukseen ja äänentoistoon laitetaan
nykyisin paljon enemmän resursseja kuin
ennen koronaa.

Rukousaiheet
- Marian astma. Meitä on
alkanut epäilyttää onko tässä
uudessa asunnossamme ehkä
sisäilmaongelma. Ahdistava
ajatus, että pitäisi alkaa uuteen
remonttiin. Emme oikein tiedä
mitä pitäisi tehdä.
- Papua-Uuden-Guinean
koronatilanne on edelleen
heikko, mutta tartuntoja on
kuitenkin vähemmän kuin viime
kuussa. Toivottavasti tartunnat
vähenisivät edelleen.

Kiitosaiheet
– Saimme osallistua Marian
siskontytön ristiäisiin. Oli ihana
nähdä perhettä ja sukulaisia.
Minja kasvaa kovaa vauhtia ja
on äidin ja isän aarre.
- Iloitsemme ihan tavallisesta
arjesta kotona Ryttylässä. On
kiva, kun voi syödä suomalaista
ruokaa. Kaupasta saa kaikkea
mahdollista ja ulkonakin voi
vapaasti liikkua. Luksusta, josta
Papualla ollessa voi vain
haaveilla.
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On hiukan haikeaa lukea uutisia ja viestejä
Ukarumpasta. Joulun aikaan
lähetyskeskuksen toiminta hiljenee, mutta
lähetystyöntekijöiden kesken on
kaikenlaisia pieniä tapahtumia. Sää on
kuuma ja kostea. Eikä joulumieltä ole ihan
helppo saada, kun maisema ikkunan
takana on suomalaiseen jouluun verrattuna
täysin "väärä".
Jouluksi Ukarumpassa kannattaa hiukan
hamstrata ruokatarvikkeita, koska
lähetyskeskuksen ainoa ruokakauppa on
Vaikka pitkän matkan lentolippuja silloin kiinni kaksi viikkoa. Marialla on
vaikeuksia päästä siitä tavasta irti
ei vielä ole, kävimme pienen
Suomessakaan, vaikka täällä kaupat ovat
reissun Oulussa.
kiinni vain hyvin harvoin ja silloinkin
korkeintaan muutaman päivän.
Tänä vuonna me vietämme joulua ensin
Oulussa Marian sisarusten kanssa ja sitten
vierailemme Mikon perheen ja sukulaisten
luona Meri-Lapin alueella. Toivottavasti
koronan vuoksi ei tarvitsisi suunnitelmia
muuttaa. Sellainen on kuitenkin
nykymaailma, että jokaisen suunnitelman
perään kannattaa lisätä "jos Luoja suo".
Rajoituksien tiukkuus kun vaihtelee koko
ajan.

Väsynyt matkustaja.
Aamulentoa varten liikkeelle
piti lähteä jo klo 04.

Samoin on myös Ukarumpassa. Läänin
tartuntamäärät ovat hienoisessa laskussa,
joten rajoituksia on hiukan vähennetty.
Koronatartuntoja on ollut lähetyskeskuksen
sisälläkin ja tiukkohin karanteeneihin on
totuttu viimeisen vuoden aikana. Naapurit
ja ystävät tuovat karanteenissa oleville
ruokaa oven taakse. Se tapa miten toinen
toisistaan pidetään huolta on yksi
Ukarumpan lähetyskeskuksen parhaita
puolia.
Seuraava kirjeemme ilmestyy
tammikuussa 2022.
Hyvää joulua ja siunattua uutta vuotta!
Terveisin, Maria ja Mikko

Oulussa oli jo ihan tuntuva
pakkanen, mutta kyllä
Ryttylässäkin saa jo pipot ja
villasukat hakea esille.

Tule mukaan työhön lahjoittamalla
viitteellä 25551 jollekin seuraavista
tileistä:
Lapin KL
FI57 5131 2720 0399 13
Pohjois-Pohjanmaan KL
FI21 8000 1600 5736 21
Satakunnan KL
FI10 5700 0220 0055 91
SEKL
FI14 5043 1920 0034 52
Lähettävät seurakunnat:Enontekiö,
Muonio, Kittilä, Rovaniemi, Ylitornio,
Simo, Haukipudas, Tuira, Karjasilta,
Harjavalta, Jämijärvi ja Kankaanpää.
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