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Terveiset lumen ja pakkasen keskeltä!
Vieläkö siellä Suomessa helisevät joulukellot ja tiu-ut? Vai onko
katseet suunnattuna jo tämän vuoden uusiin koitoksiin? Täällä
ajatukset ovat jo seuraavissa työtehtävissä, vaikka meillä
joulukoristeet ovatkin vielä esillä! Malttakaamme vielä muistella
joulua.
Lasten joulujuhlan suunnittelu yhdessä pyhäkouluopettajien kanssa
oli jäänyt sairasteluiden ja työkiireiden jalkoihin. Niinpä Marjut saapui
juhliin tuntia aikaisemmin, jotta näkisi, miten opettajilla juhlan
suunnittelu oli sujunut. Lapsia ja yksi kiireinen opettaja oli tullut jo
paikalle. Marjut tutustui uusiin lapsiin ja pyysi heidän apuaan
joulutanssiin. Se olikin oikein hauska lämmittely juhlaa varten.
Kaikkien ilakoidessa lisää väkeä tuli ja ilo oli katossa.
Tanssin jälkeen selvisi, ettei ohjelmarunkoa ollut. Niinpä sitä
aloitettiin suunnittelemaan. Se oli oikein mukava hetki, sillä jokainen
laittoi oman osaamisensa likoon. Lapset oli aikaisemmin jaettu
neljään ryhmään. Yksi ryhmä esitti näytelmän, toinen tanssin, kolmas
ja neljäs lauloivat. Heidän esityksensä ripoteltiin ohjelmaan mukaan.

Rukousaiheita
Pienen pojan turvonneet
polvet. Hän on tavannut
reumalääkärin.
Seurakuntalaiset ja he,
jotka eivät pääse kirkkoon
Yksinhuoltajavanhempien
tilanne
Kaverinsa sormen
puraissut mies on tullut
takaisin kirkkoon
Perheväkivallan
vähentyminen
Pyhäkouluopettajille
innostusta lapsityöhön
Viittomakielisten viikko

Ohjelmamme suunnitelma oli valmis ja kello juuri sen verran,
että juhla voisi alkaa. Hyvä tiimi, olimme ajoissa! Kuitenkin
lapsia pyydettiin eteiseen, jotta pöytiä saataisiin tuotua
juhlahuoneeseen. Marjut oli ihmeissään: miten ihmeessä
pystymme leikkimään, tanssimaan ja hassuttelemaan, jos
vielä pöydätkin tuodaan pieneen tilaan. Ei muuta kuin
auttamaan. Kun tila oli saatu valmiiksi, kakut ja syötävät
tuotiin pöytiin. Juhlan aikana lapset söivät ja nauttivat
ohjelmasta. Mikä nerokas idea!
Ja se ohjelma, se sujui kuin tanssi! Kaikki tekivät vuorotellen
osansa. Pastorimme Idree kertoi lapsille Jeesuksesta. Osa
lapsista kun ei ollut ikinä kuullutkaan Hänestä. Lapset
pääsivät leikkimään, laulamaan, opettelemaan ulkoa
raamatunkohtaa, jossa enkelit ylistävät Jumalaa paimenten
kuullen. Kaikilla oli hyvä mieli.
Voi vain ihailla näiden paikallisten heittäytymistä
tilanteeseen kuin tilanteeseen. Kuinka monesti suomalainen
stressaa itsensä joskus jopa kipeäksi asti tulevasta vain sen
takia, että on ajoissa. Yhdessä tekemisen voima on suunnaton
ja taivaan Isän pyytäminen mukaan todellinen piste i:n päälle.
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Suunnitelmamme viettää joulua mongolialaiseen tapaan kärsi
sairasteluiden vuoksi. Täällä on ollut influenssa-aalto, joka on vienyt
tuttujamme sairaalaan asti. Mekään emme välttyneet taudilta.
Saimme kuitenkin jonkin verran kutsuttua vieraita riisipuuron,
lanttulaatikon ja jakin lihasta tehdyn käristyksen ääreen. Hyvin ne
maistuivat vierailemme, mutta puolukkasurvos lihan kanssa ei
mennyt alas. Opimme taas paljon mongolialaisesta kulttuurista:
Jurtan kunniapaikka on jurtan perällä pöydän ääressä. Isännän
vieressä istuu miesvieras ja sen jälkeen loppukatras. Tämä on siis se
tilanne, missä isäntä sekä vieras osoittavat arvostustaan toisiaan
kohtaan. Meillä kotona on olohuoneessa ruokapöytä. Niinpä
paikalliset ajattelivat sen olevan kunniapaikka. Oli ihan luonnollista,
että vieraamme miespuolinen henkilö oli jo alussa istuutunut
ruokapöydän äärelle. Ja vaimonsa oli pyytänyt pesuettaan istumaan
olohuoneemme sohvapöydän ääreen.
Mitä läheisemmäksi tuttumme kokivat meidät, sitä kauemmin he
viipyivät kylässä. Joulun pyhät ovat täällä arkipäiviä, joten tutut
saapuivat seitsemän aikoihin illasta. Jotkut pikaisemmat lähtivät jo
parin tunnin kuluttua, mutta he joiden kanssa olemme olleet
paljonkin tekemisissä lähtivät vasta yhdeltätoista. Kyllä siinä
vaiheessa oli jo silmät ristissä ja aivot jumissa mongolin kielestä!
Tulevasta sen verran, että meille tänne on tulossa isompi tapahtuma.
Kuurojen pappi Petri Majatie on tulossa maaliskuussa Arhangaihin
pitämään
seurakuntaamme
kuurojen
kuoro
-seminaaria.
Viittomakielisille ei ole kovinkaan paljon tapahtumia, joten päätimme
viettää viittomakielisten viikkoa. Paikallinen televisio on innostunut
lähettämään pieniä infopätkiä viittomakielisten oikeuksista sekä
muista tärkeistä tiedoista. Me taas puolestamme teemme yhteistyötä
Vammaiskomitean kanssa pitämällä illan viittomakielisten lasten
vanhemmille. Lapset saavat oman leikkiohjelmansa, kun vanhemmille
jaetaan tietoa. Niin ja ei tässäkään viikossa voi unohtaa tapahtuman
kruunua: yhteistä lentopalloturnausta!
Meillä on kehkeytynyt pieni ongelma, kun ainoaan vapaapäiväämme
viikossa meinaa aina ilmaantua jotain tärkeää työtehtävää. Tiukkojen
hetkien aikaan vitsailemme lähtevämme saunaan. Se on Moronissa,
reilun 400 km:n päässä aroteitä pitkin! Mutta sitä odotellessa voi
muistella Jeesuksen sanoja: ”Tulkaa minun luokseni te kaikki työn ja
kuormien uuvuttamat. Minä annan teille levon. - - Minä olen
sydämeltäni lempeä ja nöyrä.”
Voikaa hyvin! Terveisin, Tikkaset

Jos haluat kuulla meistä
jatkossakin, liity
ystävärenkaaseen
ilmoittautumalla Kylväjän
toimistolle puh: 09 25325400
tai lähettämällä yhteystietosi
kylvaja@kylvaja.fi.
Työmme on pitkälti
yksityishenkilöiden tuen
varassa. Halutessasi voit
antaa taloudellista tukea.
Toivomme viitenumeron
käyttöä:
www.kylvaja.fi/lahjoita/
viitenumerolaskuri (Valitse
kohde -valikosta Mongolian
alta M+J Tikkanen ja
seurakunta valikkoon oma
seurakuntasi.)
Alla nimikkoseurakuntamme
viitenumerot:
Lempäälä
40052 31650
Kälviä
40052 32280
Perho
40052 32468
Pelkosenniemi 40052 32455
Utsjoki
40052 32756
Tikkurila
40052 380
Yhteystiedot:
marjut.tikkanen@flom.fi
jaakko.tikkanen@flom.fi
Kiitos kaikille
jouluterehdysten lähettäjille!
Pyrimme lähettämään teille,
joiden osoitteen tiedämme,
kiitoskortin. Toivottavasti
tulee perille. Enää meille ei
kannata lähettää kirjeitse
postia, sillä postin kulku on
niin hidasta.Siksi jätämme
jatkossa osoitteemme
kertomatta.

