Mikko ja Maria Vuorma:
KIRJE YSTÄVÄLLE 09/2020

Syyskuun kirje
Syyskuu toi mukanaan sadekauden.
Puutarhassa ja kasvimaalla kaikki kasvaa
taas kohisten. Kuiva kausi ei nyt ollut kovin
paha, eikä meiltä tänä vuonna missään
vaiheessa edes loppunut sadevesitankista
käyttövesi.
Sadekausi tuo mukanaan pyykinkuivattamisenongelmat. Joko pitää osata valita juuri
oikea päivä pyykinpesuun, niin että saa
kuivatettua pyykit ulkona, tai tyytyä
ripustamaan kosteaa pyykkiä ympäri taloa,
jolloin pyykki kuivaa noin kolmessa
vuorokaudessa. Ilmankosteus on sisälläkin
sen verran korkea, että kuivaaminen vie
paljon aikaa.
Tällä hetkellä (20. 9.) Papua-Uuden-Guinean
koronalukema on 516 ja kuolleita on 6. Oletus
on, että korona on todennäköisesti levinnyt
koko maahan, mutta testaus ei ole kaikkialla
mahdollista. Olemme kuitenkin kiitollisia siitä,
ettei korona ole aiheuttanut ollenkaan sellaista
tuhoa, kuin pahimmissa oletuksissa. Ehkä
yksi vaikuttava tekijä on maan nuori
ikäjakauma. Vanhuksia täällä on suhteellisesti
paljon vähemmän kuin Suomessa.

Maria lähdössä koirien kanssa
lenkille.

Lähetyskeskuksessa ei ole koronaa vielä ollut.
Tällä hetkellä varautuminen perustuu siihen,
että jos joku perheessä on kipeä, niin koko
talonväki on karanteenissa ikään kuin
varmuuden vuoksi.

Rukousaiheet
– Mikolla on ollut viime aikoina
nivelkipuja ja normaalia enemmän allergisia ihoreaktioita.
- Suomijaksomme pitäisi alkaa
joulukuussa, mutta kaikki on
edelleen kovin epävarmaa.
Viisautta tehdä oikeita
päätöksiä matkan suhteen.
- Olisi paljon helpompi lähteä
Suomeen, jos
lähetyskeskukseen tulisi lisää
työntekijöitä. Se onnistuu vain,
jos Australia purkaa sääntöjä ja
sallii enemmän transitmatkustajia.

Kiitosaiheet
– Korona leviää edelleen, mutta
sen vaikutukset eivät ole olleet
niin pahat kuin olisi voinut
kuvitella, ottaen huomioon
tämän maan terveydenhuollon
kapasiteetin.
– Saimme kahdeksan
työntekijää Ukarumpaan
erikoislennolla.
– Lähetyskeskuksessa ei ole
ollut koronatartuntoja. Arki
rullaa täällä edelleen melko
normaalisti.
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Viime kirjeessä kerroimme, että
lähetyskeskuksemme työntekijöistä monet ovat
jumissa kotimaassaan kansainvälisen
lentoliikenteen ongelmien vuoksi. Tämän
kuukauden ilonaihe oli, kun 8 työntekijää pääsi
palaamaan World Food Programme –järjestön
erityislennolla. Siihen pääsi vain sellaisia
matkustajia, joiden työnkuva liittyy
terveydenhuoltoon.

Marian pieni perunaviljelmä.

Täällä järjestettiin oikein juhlava vastaanotto
sen kunniaksi, että ensimmäistä kertaa
maaliskuun jälkeen saimme vihdoin lisää
lähetystyöntekijöitä Ukarumpaan.Toki
kahdeksan ihmistä ei ole kovin paljon
kokonaistarpeeseen nähden. Tavallisella
reittilennolla Papua-Uuteen-Guineaan
matkustaminen on edelleen lähes mahdoton
tehtävä. Suurin syy siihen on Australian erittäin
tiukat rajoitukset saapuvien lentojen
matkustajamäärille.
Me teemme edelleen etätyötä kotoa ja
jatkamme sosiaalista eristäytymistä. Maria
haaveilee jo Suomeen tulemisesta, mutta ei
meillä edelleenkään ole hankittuna
matkalippuja. Yleensä tässä vaiheessa ennen
Suomeen tuloa on ollut jo liput ja hotellit
varattuna. Nyt olemme edelleen epävarmoja
milloin olisi sopiva tilanne matkustaa
Suomeen.

Mikko tasaa pihan
kaltevuutta levittämällä
savea nurmikon alle.

Täällä maskia suositellaan
pidettäväksi kaupassa
käydessä.

Papua-Uusi-Guinea 45v.
Papua-Uusi-Guinea itsenäistyi
19. syyskuuta 1975. Normaalisti
itsenäisyyspäivänä on
juhlallisuuksia eripuolilla maata.
Yksi isoimmista on Goroka
show. Sinne kokoontuu
tanssiryhmiä eri heimoista ja
jokainen pukeutuu oman
heimonsa kansallispukuun.
Yleensä asun tärkein osa on
kasvomaalaus ja siihen liittyvät
asusteet. Normaalisti mekin
olisimme ehkä matkustaneet
Gorokaan seuraamaan
perinteisiä tanssiesityksiä,
mutta tänä vuonna oli parempi
jättää menemättä ja välttää
väkijoukkoja. Meidän
lähetyskeskuksessa
itsenäisyyspäivää edeltävänä
päivänä kaikkien osastoiden
paikalliset työntekijät laittavat
oman heimonsa
kasvomaalaukset ja koristeet.

Me lahjoitimme myös kesäkuussa kaikki
pahvilaatikkomme eräälle ystävälle. Täällä ei
voi ostaa muuttolaatikoita niin kuin Suomessa,
vaan ne on erikseen kerättävä laatikko
kerrallaan sieltä sun täältä. Usein Mikko on
tuonut töistä tyhjiä tietokonelaatikoita. Niinpä
meillä ei nyt ole ollenkaan muuttolaatikoita
oman talomme pakkaamiseen.
Pastori Mandita tippui katolta kotikylässään
Pogerassa. Onneksi ei käynyt kovin pahasti,
mutta lonkka on ollut sen jälkeen kipeänä.
Manditan talo Pogerassa on melkein valmis ja
hän todennäköisesti palaa Ukarumpaan
piakkoin. Maria alkaa olla jo aika uupunut Ipili
projektin talousasioiden vastuutehtäviin. Siihen
oli tarkoitus saada uusi työntekijä, mutta
kyseinen perhe ei saanutkaan erityislupaa
matkustaa World Food Programmen lennolla.

Kuva: Mikko Vuorma

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, Ylitornio,
Simo, Haukipudas, Tuira, Karjasilta,
Harjavalta, Jämijärvi ja Kankaanpää.
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