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Nairobissa joulukuussa 2015
Adventtiajan terveisiä Keniasta!
Loppuvuotta kohden ajan kulku tuntuu
entisestään nopeutuvan. Saamme elää jo
Adventtiaikaa ja valmistautua Joulujuhlan viettoon. Joululaulut ovat kaikuneet kotonamme jo usean
viikon ajan, sillä tyttöjen koulun joulujuhla oli jo viime viikon perjantaina, Suomen Itsenäisyyspäivän
aaton aattona. Joanna soitti joulujuhlassa pianolla ”Ensimmäinen Joulu”- kappaleen ja koulun
orkesterissa viululla ”Hän seimessä nukkuu”. Paljon muitakin kauniita lauluja olemme saaneet kuulla
sekä koululla että kotona. Muutamana iltana saimme laulaa yhdessä Suomi-vieraidemme kanssa.
Sadun vanhemmat ovat olleet luonamme vierailulla. Tosin Sadun Isä vietti pääosan ajasta EteläSudanissa ja Ugandassa, kun Äiti oli kanssamme ilona. Äidin ja Isän vieraiksi saapui neljän hengen
ryhmä Toholammilta. Jorma pääsi heidän kanssaan vaeltamaan ja kalastamaan Kenya-vuorelle.
Satu sai vierailla Karen Blixenin kotitalolla. Ja yhdessä saimme laulaa kauniita suomalaisia
joululauluja! Ilolla valmistaudumme Joulujuhlaan täällä Nairobissa.
Loka- ja marraskuu tuntui olevan täynnä peruuntuneita matkoja ja muuttuneita aikatauluja. Jostain
syystä Kongon viisumimme eivät ehtineet saapua ja näin jouduimme peruuttamaan matkamme
Lubumbashiin. Emme siis päässeet mukaan pyhäkouluseminaariin. Ranskankieliset muistolauselaatikot olivat jo valmiina pakattuna matkalaukussa. Toivottavasti niille löytyy vielä käyttöä!
Lähetysjohtajamme Pekka Huhtinen sai viisumin ja pääsi opettamaan pyhäkouluseminaariin ja
osallistumaan Mere Katuban uuden kirkon käyttöönottojuhlaan. Siitä iloitsimme. Jorma lensi sitten
suoraan Sambiaan, jonne Pekka Huhtinen ja Jukka Niemelä saapuivat pitämään evankelioivaa
lyhytseminaaria kirkon pastoreille. Koska marraskuulle siirtynyt Samburun matka jälleen peruuntui,
teki Jorma vielä toisen matkan Sambiaan. Matkan aikana mm. asennettiin aurinkosähköjärjestelmä
Chazangan kiinteistöön, jossa siis pieni Lena-koulu jatkaa toimintaansa. Chazangan tontille on
toiveena päästä rakentamaan myös kirkkorakennus. Nyt seurakunta kokoontuu suurimmassa
luokkahuoneessa, jonka seinällä on kaunis lasiristi. Lena-koulu sai myös lahjoituksena yksityiseltä
suomalaiselta lähetyksen tukijalta kauan kaipaamansa kopiokoneen. Siitä myös suuret kiitokset!
Brittikoulujen tyyliin ei lapsille jaeta koulukirjoja, vaan lapset saavat monisteita, jotka liimataan omiin
vihkoihin. Näin omien tyttäriemmekin koulussa menetellään. Siksi kopiokone on entistä
tarpeellisempi.
Credo-ohjelman tytöt ovat jo lopettaneet kouluvuotensa ja viettävät joululomaa. Kaikki saivat
kouluvuoden hyvin loppuun, alkusyksyn opettajien lakosta huolimatta. Uusi lukuvuosi alkaa
tammikuun alussa. Kesän ja syksyn aikana Credo-ohjelma on saanut uusia tukijoita. Olemme siitä
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kiitollisia. Ohjelman rahoituspohja näyttää tällä hetkellä realistiselta ohjelman laajentamiseen
Samburu-heimon pariin. Oman haasteensa tuo, että matkat alueelle ovat pitkiä ja raskaita ja
suunnitellut matkat peruuntuvat varsin usein monien eri syiden vuoksi. Käytännössä esimerkiksi
yhteydenpito tyttöihin tulee olemaan hyvin haasteellista. Toivomme kuitenkin, että Credo-ohjelma
saisi osaltaan olla mukana evankelioimassa Samburuita.
Paavi Francis vieraili Nairobissa ja sai suurta huomiota. Matka täältä Keniasta jatkui Ugandaan sekä
Keski-Afrikan tasavaltaan. Iloitsimme, että Paavin vierailu sujui rauhallisissa, vaikkakin varsin
sateisissa merkeissä. Nairobissa oli aika runsas muutaman viikon sadejakso. Välillä vettä tuntui
tulevan kuin saavista kaataen koko yön ajan. Teiden viereiset ojat täyttyivät ja vettä tulvi teille asti.
Nyt sateet tuntuvat taas olevan takanapäin ja saanemme viettää Joulua lämpöisessä
auringonpaisteessa.

Enkeli sanoi heille: "Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle.
Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra. - Kun enkelit
olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen: "Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme
sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti." He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja
Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Luukas 2:10,11,15,16
Saamme yhdessä kanssanne olla Seimen ilosanomasta kertomassa Keniassa, Sambiassa ja
Kongossa. Tästä iloitsemme.
Siunattua, riemullista Joulujuhlaa toivottaen, Satu, Jorma, Sarella ja Joanna Arkkila
Rukous- ja kiitosaiheita:
- Kiitos syksyn toteutuneista ja toteutumattomistakin suunnitelmista
- Kongon, Sambian ja Kenian kirkot johtajineen ja seurakuntineen
- Kiitos lähetysjohtaja Pekka Huhtisen onnistuneesta matkasta Kongoon, Sambiaan ja Keniaan
- Kiitos lokakuun lähettikokouksesta ja siunausta vuoden 2016 suunnitelmille
- Credo-ohjelman nuoret sekä diakonissa Susan Kirionki
- Joulurauhaa Keniaan, virkistävä joululoma
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