Mikko ja Maria Vuorma:
KIRJE YSTÄVÄLLE 4/2022

Huhtikuun kirje
Täällä Ryttylässä kevät alkaa olla jo
pitkällä. Lunta on enää pieniä kasoja
varjoisissa paikoissa. Ensimmäiset
leskenlehdet, sinivuokot ja
krookuksetkin alkavat puskea esille.
Aurinkokin lämmittää jo niin mukavasti.
Mariaa kevään alku ja katu- ja
siitepölypitoisuuksien nousu hiukan
jännitti, kun viime kevät oli astman
kanssa niin vaikea. Ainakaan
toistaiseksi siitepöly ei ole tänä
keväänä vaivannut läheskään niin
paljon kuin vuosi sitten.
Lapin reissun jälkeen saimme
molemmat flunssan. Mikolla se oli
hiukan lyhyempi, mutta Maria sairasti
kaksi ja puoli viikkoa. Koronatesti näytti
negatiivista, joten oletamme että se oli
vain tavallista flunssaa. Oireina lähinnä
tukkoinen nenä ja limainen yskä. Nyt
tauti alkaa olla jo ohitse, ja on ollut kiva
päästä takaisin normaaliin arkeen.

Uuden perheenjäsenen tuorein
kasvokuva rakenneultrassa.

Usean peruutuksen jälkeen pääsimme
viimein käymään myös
rakenneultrassa. Yllätyimme kuinka
monenlaisia asioita kätilö pystyi
tarkistamaan sen kuvan kautta. Ultran
perusteella kaikki näyttää etenevän
normaalisti. Kätilö oli sitä mieltä, että
vauva saattaisi olla poika. Jännittävää!

Rukousaiheet
- Marian raskaus. Yleisesti
ottaen kaikki on mennyt tosi
hyvin. Välissä nukkuminen on
aika vaikeaa ja katkonaista.
Maria toivoo saavansa c-paplaitteen helpottamaan
hengittämistä yön aikana.

- Pastori Manditan ja perheen
tilanne. Janetin eläkkeelle
jääminen Amerikassa tulee
tuomaan paljon muutoksia
Manditan perheen elämään
Ukarumpassa. Perhe joutuu
mahdollisesti myös
muuttamaan.

Kiitosaiheet
– Flunssa on ohi ja arki on
vihdoin taas suhteellisen
normaalia.
- Pitkän ja jäisen alkukevään
jälkeen on ihana taas ulkoilla,
kun ei tarvitse enää miettiä
liukastumista.
- Rakenneultrassa vauvalla oli
kaikki hyvin.
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Marian nukkuminen on ollut viime
viikkoina hiukan huonoa. Katkeamatonta
unta tulee usein vain 3 tuntia yössä ja
heräämisen jälkeen on vaikea nukahtaa
uudelleen. Piakkoin on aika
erikoislääkärille, ja Maria toivoo saavansa
C-pap-laitteen helpottamaan nukkumista.
Saimme kuulla, että ipilinkielisen VT:n
käännösprojektin vetäjä Janet Borchard
jää elokuussa eläkkeelle eikä enää
suunnittele palaavansa Papua-UuteenGuineaan. Pastori Manditan palkka on
tullut tähän mennessa aina Janetin
taustajärjestön kautta.
Mikon itse leipomaa
omenapiirakkaa.

Voi olla, että kun Janet jää eläkkeelle,
myöskään Mandita ei saa enää sen
jälkeen palkkaa nykyisen järjestön kautta.
Se tarkoittaisi, että todennäköisesti koko
Manditan iso perhe muuttaisi varmaankin
takaisin Pogeraan kotikyläänsä. Siellä
ison perheen elättäminen on hiukan
helpompaa, kun on iso puutarha ja paljon
sukulaisia apuna.
Rukoillaan, että pastori Manditan perheen
asiat järjestyisivät. Useimmat perheen
lapsista ovat aina asuneet Ukarumpan
lähellä olevan Bae-joen alueella. Siteet
Manditan kotikylään ovat erityisesti
nuoremmilla lapsilla aika heikot.

Vihdoin pääsee taas
pyöräilemään.

Rv 21, eli puolet
raskausviikoista nyt takana.
Kylläpä viikot kuluvat nopeasti.

Vaikka välissä on ollut rankkaakin auttaa
Janetia Amerikassa ja Manditaa
Ukarumpassa, tuntuu oudolta että se
ajanjakso on nyt tulossa
määränpäähänsä. Kaikellä on kuitenkin
määräaikansa. Rukoillaan, että ennen
elokuuta he saisivat kokonaan valmiiksi
työn alla olevat ensimmäisen Mooseksen
kirjan ja osan toisesta Mooseksen kirjasta
sekä Ruutin ja Joonan kirjat.

Hauras kuin vesipisara
Engan kieltä puhuu
äidinkielenään Papua-UudessaGuineassa noin 230 000
ihmistä. Engaksi on sanonta
kuinka jokin asia voi olla "kuin
aamukasteenpisara tarokasvin
lehdellä". Taro on hiukan
perunan tyyppinen, tiivis ja
hyvin tärkkelyspitoinen juures.
Taron lehdet ovat vahapintaisia
ja vähäinenkin vesi kerääntyy
pisaraksi lehden pinnalle.
Toisaalta se pisara myös hyvin
helposti valuu lehden pintaa
pitkin maahan. Sananlasku
kuvaa sitä kuinka arvaamaton
ja herkästi särkyvä meidän
maailmamme on. Sairaudet,
köyhyys, sodat, nälänhädät ja
luonnon katastrofit ovat
Suomessa aikaisemmin olleet
ainakin nuoremmille
sukupolville melko kaukaisia
ongelmia. Kaiken tämän
maailman myllerryksen keskellä
saamme kuitenkin luottaa
siihen, että vaikka maailmamme
on hauras kuin aamukaste
taron lehdellä, meillä on myös
Jumala joka on kaikkivaltias
pitää meistä huolen joka ikinen
päivä.

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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