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Aurinkoisia terveisiä Nairobista!
Saimme viettää hyvän välikausiloman Suomessa, lähes kesäkuun alusta elokuun lopulle
asti. Normaalisti tyttöjemme koulu loppuu vasta kesä-heinäkuun vaihteessa, mutta tänä
vuonna Sarella kirjoitti brittikoulutuksen IGCSE-kokeet, jotka loppuivat jo kesäkuun alussa
ja mahdollisti näin aikaisemman lähtömme Suomeen. Nyt Sarella on aloittanut kaksivuotisen
IB-lukion. Joanna aloitti kuudennen luokan. Molemmat tytöt ovat tyytyväisiä kouluun ja
harrastusmahdollisuuksiin koululla.
Kesällä Suomessa pääsimme vierailemaan moniin seurakuntiin sambialaisten vieraidemme
Annie Kamangan ja hänen tyttärensä Abin kanssa. Valitettavasti emme ehtineet kaikkiin
työtä tukeviin seurakuntiin. Kenialaisen Pastori Zedekiah Nyokwoyon kanssa saimme olla
muutamissa yhteisissä tilaisuuksissa. Ilo oli tutustua Pastori Zedekiahiin paremmin ja todeta
hänet hyväksi Evankeliumin mieheksi. Vierailut Annien ja Abin kanssa menivät myös erittäin
hyvin. Annie ilahtui suomalaisesta seurakuntaelämästä, jossa hän huomioi, että erityisesti
vanhempi väki ottaa aktiivisesti vastuuta erilaisten tapahtumien järjestämisestä. Myös
kotiseurat saivat Annielta paljon hyvää palautetta ja hän esittikin toiveekseen, että osaisi
aloittaa vastaavaa toimintaa Sambiassa. Olemme valtavan kiitollisia kaikille seurakunnille
lämpimästä vastaanotosta ja monista hyvistä kokoontumisista ja hienoista
järjestelyistä. Kuvassa Joanna ja Abi ovat Lahden evankeliumijuhlilla Vinkki-juhlassa.
Parhaillaan
valmistaudumme
syyskauden lähettikokoukseen, joka
pidetään tämän kuun loppupuolella
Limurussa, tässä Nairobin laitamilla.
Syyskauden
lähettikokouksessa
suunnitellaan erityisesti ensi vuoden
toimintaa. Olemme siis viime päivinä
pohtineet
ensi
vuoden
toimintasuunnitelmia
Sambian,
Kongon ja Samburu-alueen työlle.
Syksyn aikana Satu aloittaa erityisesti
Maasai-tyttöjen koulutusta tukevassa
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Credo-ohjelmassa kenialaisen vastuuhenkilön Susan Kirionkin apuna.
Lokakuun alussa saamme Sadun vanhemmat luoksemme. Jorma lähtee Reijon sekä
lähetysjohtaja Pekka Huhtisen kanssa Sambiaan seminaarimatkalle. Matka suuntautuu
erityisesti maan luoteisosaan, jonka Rovasti Robert Kaumba on siis valittu kirkon uudeksi
Piispaksi. Piispaksi konsekroinnin on tarkoitus tapahtua joulukuussa.
Nairobin kotiseurakunnassamme Uhuru Highwayllä on joka sunnuntai kaksi
Jumalanpalvelusta. Kello yhdeksän alkaa englanninkielinen Jumalanpalvelus ja kello
yksitoista swahilinkielinen. Molempien Jumalanpalvelusten saarnojen aikana kokoontuu
pyhäkoulu. Saimme olla mukana pyhäkoululaisten vuosittaisella retkellä, joka suuntautui
kasvitieteelliseen puutarhaan. Ilo oli saada leikkiä ja kuunnella Jumalan sanaa lasten kanssa
kauniin luonnon ympäröimänä.
Ken on luonut sinitaivaan vihertävän metsän
ken? Ken on suonut kauneuden kukkasille
niittyjen? Jumala on kaiken luonut, Jumala on
kaiken suonut, ihmisille ilon tuonut niin kuin isä
lapsilleen.
Kaikki mikä maailmassa kaunista on, ihanaa, se
on Luojan rakkauden ihmisille antamaa.
Ihmislapsi, kiitä, kiitä taivaallista Isää siitä,
laulus toisten lauluun liitä ylistämään Jumalaa.
SK 447

Siunausta Suomen syksyyn toivottaen,
Satu, Jorma, Sarella ja Joanna Arkkila
Rukous- ja kiitosaiheita:
- Kiitos hyvästä välikausilomasta Suomessa
- Kiitos kaikista Sambian, Kongon ja Kenian työtä tukevista seurakunnista ja seurakuntalaisista
- Kiitos hyvin onnistuneista tilaisuuksista Zedekiah Nyokwoyon sekä Annie Kamangan ja Abi-tyttären
kanssa sekä valtakunnallisista evankeliumijuhlista Lahdessa
- Siunausta Sambian seminaarimatkalle ja kaikille muille syksyn suunnitelmille
- Samburu-työn suunnitelmat ja vierailut
- Turvallisuutta Nairobiin ja Keniaan
- Siunausta ja jaksamista Sarellalle ja Joannalle uuteen kouluvuoteen
LÄHETYSKANNATUS / Arkkila Satu ja Jorma:
SLEY:n tilille 800015-779195
yleisviitenumerolla 10078 89200 33001 01519 tai henkilökohtaisella viitenumerolla, jolloin kannatuksesi näkyy myös oman seurakuntasi
lähetyskannatuksena. Viitenumeron saat SLEY:n toimistosta Anna Poukalta p. (09) 251 39 220 tai anna.poukka@sley.fi. Uudenmallisten
yhteiseurooppalaisten tilinumeroiden mukaan yllämainitun Sleyn lahjoitustilin muoto on IBAN: FI13 8000 1500 7791 95
BIC:DABAFIHH"Poliisihallituksen 26.11.2012 myöntämän keräysluvan 2020/2012/3761 mukaisesti Suomen Luterilainen
Evankeliumiyhdistys ry voi kerätä varoja 1.1.2013-31.12.2014 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetus- ja
diakoniatyöhön kotimaassa sekä yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla."
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