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Nairobissa syyskuun lopulla 2015
Aurinkoisia terveisiä Keniasta!
Takana
on
virkistävä
kesäaika
Suomessa. Lämmin kiitos teille monille
lähetyksen ystäville, jotka annoitte meille jälleen voimia ja iloa työn jatkamiseen. Arki pyörähti jälleen
nopeasti käyntiin täällä Nairobissa. Sarellalla on alkanut vaativa vuosi, sillä hän on aloittanut
viimeisen kouluvuotensa. IB-ohjelman ylioppilaskirjoitukset ovat toukokuussa ja jatko-opintopaikat jo
kovasti mielessä ja suunnitteilla. Joanna on jatkanut seitsemännelle luokalle. Samalla lennolla
kanssamme palasivat Sadun Martti-veli Sinikka-vaimonsa kanssa uudelle työkaudelle tänne
Keniaan. Martti ja Sinikka kertaavat swahilin-kieltä täällä Nairobissa ennen asemapaikalleen
Kisumuun asettautumista. Olemme iloinneet, että olemme saaneet viikonloppuisin viettää aikaa
yhdessä.
Jorman oli tarkoitus pian paluumme jälkeen tehdä matka Samburu-alueelle, mutta kuten niin usein
täällä Afrikassa, suunnitelmat eivät toteutuneetkaan, vaan matka on lykkääntynyt. Seuraava matka
on suunnitteilla vasta marraskuulla, sillä lokakuussa on tarkoitus vierailla sekä Kongossa että
Sambiassa. Meillä on yhdessä tarkoitus vierailla Kongossa lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna,
eli ihan kohta. Viisumihakemus meillä on ollut vireillä jo kolmisen viikkoa. Aikaisemmin viisumi on
saapunut noin viikossa, mutta jostain syystä nyt viisumimme eivät vieläkään ole saapuneet.
Muistaisitteko rukouksin, että ehtisimme saada viisumit suunniteltua vierailua varten. Sunnuntaina
neljäs lokakuuta on tarkoitus päästä mukaan juhlimaan Mere Katuban uuden kirkon käyttöönottoa.
Samaan reissuun on suunniteltu pyhäkouluseminaaripäivä Lubumbashin alueen seurakunnille.
Kongon Piispa Mbuanya on jo matkalla Kanangasta Lubumbashiin näitä tapahtumia varten.
Suomesta matkaan on lähdössä lähetysjohtajamme Pekka Huhtinen. Satu palaa Kongosta suoraan
takaisin Keniaan. Pekka ja Jorma jatkavat Kongosta Sambiaan. Siellä pidetään viikon mittainen
evankelioiva seminaari, johon mukaan saadaan myös Jukka Niemelä Suomesta. Sambiasta Pekka,
Jorma ja Jukka palaavat sopivasti Kenian lähettikokoukseen. Syksyn lähettikokouksessa
suunnitellaan jälleen seuraavan ja tulevien vuosien työtä.
Kenian koululaisten viimeisen lukukauden alkua varjostaa laaja opettajien lakko. Lakko alkoi valtion
kouluista ja laajeni myös yksityiskouluja koskevaksi. Monen Credo-ohjelmassa mukana olevan
tytönkin koulunkäynti keskeytyi. Onneksi sentään vuoden lopulla peruskoulun sekä lukion
päättökokeet suorittavat opiskelijat ovat saaneet jatkaa normaalisti koulussa. Olemme saaneet

Sley, PL 184, 00181 Helsinki • Käyntiosoite Malminkatu 12 A, 00100 Helsinki • Vaihde (09) 251 390
Pankki Danske Bank FI13 8000 1500 7791 95 • Nordea FI75 1573 3000 0333 23 • Y-tunnus 0242525 - 6
Internet www.sley.fi • Sähköpostit etunimi.sukunimi@sley.fi • sley@sley.fi

Credo-ohjelmaan lisää tukijoita
Suomesta, josta olemme hyvin
kiitollisia.
Ensi
vuoden
suunnitelmiin kuuluu ohjelman
laajentaminen Samburu-alueelle.
Keniassa luonto kukkii. Tällä
hetkellä erityisesti joulutähdet ja
jacarandat ovat kukassa. Yöt
saattavat vielä olla viileitä, vaikka
päivälämpötila
kohoaa
yli
hellerajan. Aamullakin voi olla
viileää
ja
näin
tonttulakki
päässään töihin kulkeva ihminen
ei ole harvinainen näky tyttöjä
kouluun
kuljettaessa.
Näin
ympäristömme muistuttaa meitä,
että Joulun sanoma elää joka
päivä!
Sen tähden Herra antaa itse teille merkin: neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle
nimen Immanuel.
Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun
rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Jesaja 7:14, 54:10
Iloitsemme, että yhdessä kanssanne, saamme olla Joulun ilosanomasta kertomassa Keniassa,
Sambiassa ja Kongossa.
Hyvää syksyn alkua Suomeen toivottaen,
Satu, Jorma, Sarella ja Joanna Arkkila
Rukous- ja kiitosaiheita:
- Kiitos virkistävästä kesälomasta, kiitos kaikista lähetyksen työn ystävistä
- Kongon, Sambian ja Kenian kirkot johtajineen ja seurakuntineen
- Lähetysjohtaja Pekka Huhtisen matka Kongoon, Sambiaan ja Keniaan
- Credo-ohjelman nuoret sekä diakonissa Susan Kirionki
- Yleisen rauhan säilyminen Keniassa
- Lähettikokous lokakuussa
- Sarellan ja Joannan koulunkäynti
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 13.1.2015 myöntämän keräysluvan POL-2014-12480 mukaisesti Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys ry voi kerätä
varoja 13.1.2015-31.12.2016 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta julistus-, opetus- ja diakoniatyöhön kotimaassa sekä
yhdistyksen lähetyskohteissa ulkomailla.
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