Satu ja Jorma Arkkilan lähettikirje 1/2014
Satu ja Jorma Arkkila, Sarella ja Joanna
P.O.Box 377
00621 Village Market
Nairobi, Kenya
s-posti: satu.arkkila@sley.fi / jorma.arkkila@sley.fi

Helmikuussa 2014
Lähetysterveisiä Keniasta ja Sambiasta!
Lämpimät kiitokset teille kaikille meitä Jouluaikana muistaneille. Saimme viettää hyvän Jouluajan
kotonamme Nairobissa. Loman aikana nautimme läheisen Karura-metsän luonnosta lähes
päivittäin. Ilmat ovat olleet kuin parasta Suomen kesää. Vuoden vaihduttua olemme koko perhe
jatkaneet virkistäytyneinä koulujamme.
Tammikuun alussa me vanhemmat vierailimme Sambiassa. Tapasimme orpo- ja kummiohjelman
lapsia ja Jorma hoiti monia hallinnollisia tehtäviä. Sambiassa uusi kouluvuosi alkoi tammikuussa ja
maksoimme ohjelmassa olevien lasten tämän vuoden koulumaksut. Yläasteen ja lukion päättäneet
vielä odottivat koulutuloksiaan. Ohjelmien piirissä on valitettavan useita lapsia, jotka etenevät
todella heikosti koulussa. Tapasimme seitsemännellä luokalla olevat kaksospojat, jotka eivät osaa
vieläkään kirjoittaa edes omia nimiään sujuvasti. Onneksi mukana on myös lapsia, jotka saavat
hedelmällistä opetusta. Toisten kanssa saatiin iloita hyvistä koulutodistuksista ja etenemisen
mahdollisuuksista.
Suureksi iloksemme turvakodin koulun ala-aste jatkaa toimintaansa. Energinen ja lapsirakas
opettaja, rouva Kaluba, toivotteli meitä sydämellisesti tervetulleiksi koululle. Ylpeänä hän esitteli
viihtyisää luokkahuonetta ja koululaisten aikaansaannoksia. Saimme todella todeta, että lapset ovat
vajaan vuoden aikana edistyneet valtavasti. Haluamme esimerkkinä kertoa kymmenenvuotiaasta
John-pojasta. Hän on ollut kummiohjelmassamme jo ennen vuotta 2006, kun perheemme saapui
Sambiaan. Perhe laittoi Johnin kovin pienenä kouluun, sillä monet vanhemmat Sambiassa
ajattelevat, että mitä nuorempana lapsi
aloittaa koulunkäynnin,
sitä parempi.
Sambialaisen tavan mukaan John jatkoi
luokalta toiselle, vaikka ei luokkatason
vaatimia
oppimääriä
saavuttanutkaan.
Johnin
edetessä
neljännelle
luokalle
yritimme keskustella Johnin vanhempien
kanssa hänen koulunkäynnin vauhdistaan,
sillä poika ei osannut lukea edes välttävästi.
John kertasikin jonkin ala-asteen luokan.
John
oli
ujo
poika.
Aikaisemmin
tavatessamme oli vaikea arvioida hänen
englannin kielen ymmärrystään, sillä John
lähinnä katseli lattiaan, eikä uskaltanut
meille juuri mitään puhua. Turvakodin koulun
aloittaessa toimintansa viime vuoden
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maaliskuussa, John siirtyi turvakodin koululle. Hän oli yhdeksän vuotias ja käynyt jo viidennen
luokan. Rouva Kaluba testasi Johnin tietotaidon ja palautti hänet heti tekemään toisen luokan
koulutehtäviä.
Nyt saimme tavata Johnin koululla. Reippaan ja iloisen oloisena hän tuli meitä kättelemään. Poika
katsoi meitä suoraan silmiin ja tervehti hyvällä englannin kielellä. Rouva Kaluba kertoo Johnin
tehneen kovasti töitä ja siirtyneen jo neljännen luokan tehtäviin. Ylpeänä John tuli lukemaan itse
kirjoittamansa tarinan. Sydämemme valtasi suuri ilo. Ei vain siksi, että John on saanut oppia
lukemaan ja kirjoittamaan, vaan etenkin siksi, että turvakodin koulun kannustavan ympäristön
tukemana Johnin itsetunto on saanut kasvaa. Rouva Kaluba kertoo lapsille joka päivä Jeesuksen
rakkaudesta ja kuinka me jokainen ihminen olemme Hänelle tärkeitä ja ainutkertaisia.
Sambiassa olomme aikana koulu vastaanotti oppilaikseen kaksi uutta orpolasta. Varattoman
Patricia-leskiäidin
kuudesta
lapsesta
kaksi
saavat
mahdollisuuden
koulunkäyntiin.
Kymmenenvuotias Lyson poika oli niin iloinen pääsystään kouluun, että kiitti ääneen Jumalaa
taivaassa. Nyt Lysonkin saa oppia lukemaan. Eräänä päivänä hän varmasti lukee itse Raamattua,
niitä samoja kertomuksia jotka tulevat tutuiksi jo rouva Kaluban lukemana.
Täällä Nairobissa aloitimme vuoden alusta uuden kielikoulun ohjauksessa, sillä aikaisemman
kielikoulun käyttämä opetusmetodi oli mielestämme tehoton. Nyt saamme opiskella tehokkaan
Asunta-rouvan ohjauksessa tämän kuun loppuun asti. Asunta on opettanut monia
lähetystyöntekijöitä ja moni Sleyn Kenian läheteistäkin on hänelle tuttuja. Kuun lopulla meillä on
lähettikokous, johon mukaan saamme myös lähetysjohtajamme Suomesta.
Jumala, maan ääriin saakka kiiriköön sinun nimesi, kaikukoon ylistyksesi! Sinun kätesi on hyvyyttä
täynnä. Ps. 48:11
Siunattua vuoden 2014 jatkoa,
Satu, Jorma, Sarella ja Joanna Arkkila
Rukous- ja kiitosaiheita:
- Kiitos hyvästä Jouluajasta, kaikesta saamastamme muistamisesta
- Kiitos hyvästä Sambian matkasta
- Turvakodin koulu, orpo- ja kummiohjelman lapset perheineen
- Turvallisuutta Nairobiin ja Keniaan
- Kielikoulutunnit, opettajamme Asunta
- Tyttöjen koulu, ystävyyssuhteet ja muu arki
- Lähettitoverimme ja lähettikokous helmikuun lopussa
- Sleyn työ Keniassa, Sambiassa, Kongossa, Etelä-Sudanissa
- Kiitos työn uskollisista tukijoista
PS. Valitettavasti osoitteestamme on liikkeellä kaksi eri postilokeron
postilokeronumeromme on siis P.O.Box 377.

numeroa.

Oikea

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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