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Satu ja Jorma Arkkila, Sarella ja Joanna
P.O.Box 377
00621 Village Market
Nairobi, Kenya
sposti: satu.arkkila@sley.fi / jorma.arkkila@sley.fi

Joulukuun alussa 2013
Adventtiajan terveiset Nairobista!
Olemme saaneet aloittaa adventtiajan! Ensimmäinen adventtisunnuntai on aina tunnelmallinen,
vaikka täällä Afrikassa se tahtoo saada vähemmän huomiota kuin Suomessa. Kotona lauloimme
kuitenkin ”Hoosiannaa” ja otimme jo esille joitain joulukoristeita. Joulutunnelmasta olemme
muutekin saaneet nauttia jo viime viikkojen aikana, sillä tytöt jäävät kuukauden joululomalle jo
Suomen itsenäisyypäivänä. Joululaulut ovat jo soineet kotonamme, sillä Joanna on harjoitellut
joululauluja koulussa esitettäväksi ja muutenkin omaksi ja koko perheen iloksi. Muita
Jouluvalmisteluja alamme tekemään pikkuhiljaa. Kenian itsenäisyypäivää vietetään 12.12. Tänä
vuonna edessä on suuret juhlat, sillä maan itsenäistymisestä tulee tasan 50 vuotta. Kokoonnumme
yhteen kotiimme Sleyn lähettien kesken. Juhlimme yhdessä samalla montaa eri aihetta;
Jouluaikaa, kotimme siunaamista, Kenian pitkäaikaisen lähetin Pirkko Igendian eläkkeelle jäämistä
ja Martti ja Sinikka Arkkilan lähtöjuhlia.
Swahilin kielen opiskelumme etenee ”pole, pole”, pikkuhiljaa. Olemme viime viikkoina lukeneet
lasten Raamatun kertomuksia. Ne alkavat pikkuhiljaa avautua. Beatrice-opettajamme lukee
mielellään kanssamme Raamattua ja tekee välillä hyviä kysymyksiä luetusta. Oma kielen
tuottaminen on vielä hyvin työlästä. Moni muu lähetti on aloittanut työt lyhyemmällä
kielikoulujaksolla kuin mitä me olemme jo käyneet. Olemme kiitollisia, että saamme opiskella kieltä
vielä ensi vuoden alkupuolella.
Työluvan myötä pääsivät myös tavaramme lähtemään Sambiasta. Koti on laitettu kuntoon ja elämä
alkaa pikkuhiljaa asettua arkeen. Myös
Goldie- ja Honey-koirat saapuivat Sambiasta
ja ovat hyvä vahtipari pihallamme. Olemme
viihtyneet
hyvin
asuinpaikassamme.
Asumme lähellä Karura-metsää, johon
pääsemme luonnon helmaan kävelyretkille.
Eipä siellä kävellessä uskoisi vilkkaassa
Nairobissa
olevansakaan!
Kauniin
vesiputouksen alajuoksulla on meillä jo
vakiintunut picnic-paikka.
Tammikuussa meidän vanhempien on
tarkoitus tehdä työmatka Sambiaan. Matkan
päätarkoituksena on tavata mahdollisimman
moni kummi- ja orpo-ohjelman lapsi sekä
maksaa ohjelman lasten koulumaksut
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vuodelle 2014. Lisäksi tapaamme kirkon johtoa ja Jorma hoitaa monia hallinnollisia työtehtäviä.
Kongon piispan on myös tarkoitus matkustaa Lusakaan tapaamiseen. Tytöt jäävät Nairobiin koulua
käymään. Sarella tekee peruskoulun päättöluokan prelikokeita juuri matkamme aikana. Varsinaiset
kokeet ovat edessä toukokuussa. Tytöistä huolehtivat matkamme ajan lähettitoverimme Anna-Liisa
ja Paavo Markkula.
Jouluvalmistautumiseemme kuuluu paljon samaa kuin Sambiassa. Tyttöjen koulun
joulutapahtumia, kodin koristelua, Kauneimmat joululaulut suomalaisten kesken. Juhlan puitteet
vaihtelevat, ollaan sitten Suomessa tai Sambiassa tai Keniassa, mutta Joulun Ilosanoma on sama;
”Tänään on meille syntynyt Vapahtaja, Hän on Kristus, Herra!”
Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli
idästä tietäjiä. He kysyivät: ”Missä se juutalaisten kuningas on, joka nyt on syntynyt? Me näimme
hänen tähtensä nousevan taivaalle ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme.” Luuk. 2: 1-2
Jeesus tuo ilon Joulujuhlaamme. Hänen tuomaa Jouluiloa toivotamme myös teille kaikille työn
tukijoille. Kiitos menneestä vuodesta 2013.

Siunattua adventti- ja jouluaikaa Suomeen
toivottaen,
Satu, Jorma, Sarella ja Joanna Arkkila

Rukous- ja kiitosaiheita:
- Kiitos Nairobiin asettautumisesta
- Tyttöjen koulu, ystävyyssuhteet ja
muu arki
- Jouluajan tilaisuudet Nairobissa,
evankeliumin ilon kirkastumista
- Turvallisuutta Nairobiin ja Keniaan
- Kielikoulu, opettajamme Beatrice
- Tammikuun matka Sambiaan
- Lähettitoverimme
- Sleyn työ Keniassa, Etelä-Sudanissa, Sambiassa, Kongossa
- Kiitos työn uskollisista tukijoista

PS. Valitettavasti Sleyn rukouskalenterissa on virheellinen postiosoite. Huomioithan oikean
postiosoiteen tämän kirjeen ylälaidasta, kiitos.
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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