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Syyskuussa 2013
Lähetysterveisiä Keniasta, Sambiasta ja Kongostakin!
Perheemme on saapunut elokuun lopulla Keniaan, Nairobiin. Lentokentällä illan pimeydessä
vastassa meitä oli Lukkarisen Ari, tuttu lähettitoverimme viime vuoden Sambian syyskaudelta. Kaksi
ensimmäistä yötä vietimme yhdessä kristillisessä vierastalosta, josta perheemme siirtyi sitten
nykyiseen majapaikkaamme "Ridgeville" –vierastaloon pohjois-Nairobiin. Täältä käsin etsimme
itsellemme kotia.
Asettautuminen vierastaloon perheenä oli haasteellista koska ruoan säilytys ja - laittomahdollisuutta
ei ollut. Jorman ripeydellä, Suomen lähetysosaston hienolla suostumuksella ja vierastalon omistajien
myötavaikutuksella, saimme käyttöömme puutarhan perälle pienen keittiön. Niin alkoi Arkkilan
perheen arki pyöriä vierastalolla.
Tytöt aloittivat koulun pian maahan saapumisemme jälkeen. Alkuvaikutelma koulusta on positiivinen.
Tosin koulupäivät ovat varsin pitkiä, esikoululaisista lähtien aamu kahdeksasta varttia vaille neljään
iltapäivällä. Tämän lisäksi voi harrastaa jo heti aamulla ennen koulupäivän alkua tai koulupäivän
loputtua viiteen asti. Useat lapset viettävät vielä koulubussissa aikaa jopa puolitoista tuntia
suuntaansa. Ihmettelemme lasten jaksamista. Itse pyrimme löytämään kodin mahdollisimman
läheltä koulua, jotta tytöt saisivat edes jonkiverran lepoaikaa koulumatkan sijasta.
Ehdimme olla vajaan viikon täällä Nairobissa, kun Jorma jo lensi Sambiaan osallistuakseen kirkon
kokoukseen ja hoitamaan muita suunnitelman mukaisia Sambian työn asioita. Sambian kirkossa on
paljon erilaisia tuulia ja hallinto elää monissa muutospaineissa. Taloudellisesti kirkko on riippuvainen
ulkopuolisesta tuesta. Mielellään kirkon hallinto myös käyttää Sleyn antamaa tukea eri tarkoitukseen,
kuin mihin Sley on sen ensisijaisesti tarkoittanut. Lähetyksen ja kirkon päämäärät eivät aina tunnu
olevan yhtenevät.
Piispa Mbwanya jatkaa Kongon hiippakunnan piispana. Sleyn lähetysteologit ovat suunnitelleet
yhteistyössä kirkon kanssa kolmevuotisen teologisen etäkurssin pidettäväksi Kanangassa.
Matongossa opiskelevat kongolaiset nuoret miehet pitivät kotijaksollaan teologisen kurssin
ensimmäisen jakson. Sley tukee kurssia myös lähettämällä lähettejä lyhytkurssin vetäjiksi. Seuraava
kurssijako pidetään joulukuussa.
Ensimmäisenä sunnuntaina täällä Keniassa menimme Jumalanpalvelukseen Uhuru Highwayn
kirkolle. Tämä kirkko on vihkikirkkomme ja suurella ilolla saimme sen tyttärillemme näyttää. Tuolloin
lähes 20 vuotta sitten näytti kirkko suurelta rakennukselta. Myöhemmin kirkon viereen on rakennettu
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kirkon suuri toimistorakennus, joka sai kirkon näyttämään
aika pieneltä. Nairobi on muutenkin kasvanut vuosien
aikana valtavasti.
Olemme aloittamassa swahilin kielikoulua yhdessä AnnaLiisa ja Paavo Markkulan kanssa, jotka ovat myös
saapuneet uusina Sleyn lähetteinä tänne Keniaan.
Lokakuun alussa on myös lähettikokous, jolloin
pääsemme paremmin tutustumaan lähettitovereihimme.

-

Rukous- ja kiitosaiheita:
- Kiitos Nairobiin saapumisesta
- Johdatusta hyvän kodin löytymiseen
- Tyttöjen koulu, ystävyyssuhteet ja muu arki
- Lähettitoverimme täällä Keniassa
- Yhteistyön jatko Sambian ja Kongon LECA-kirkon ja
Sleyn välillä
- Kenian kirkon piispat, Sambian ja Kongon piispat,
kirkkojen rovastit ja paimenet
Kiitos alkuajan varjeluksesta, varjelusta edelleen jokaiseen hetkeen
Kiitos työn uskollisista tukijoista
Kiitos Sarellan hyvästä rippikoulusta ja perheemme hyvästä kesäjaksosta Suomessa

”Iloiten te saatte lähteä matkaan, ja onnellisesti te pääsette perille.” Jesaja 55:12
Aurinkoisin terveisin Nairobista,
Satu, Jorma, Sarella ja Joanna Arkkila

Olisitko halukas toimimaan lähettirenkaamme yhdyshenkilönä ja kirjeidemme postittajana? Ota
yhteyttä, kerromme mielellämme lisätietoja. Kiitämme Teijo ja Mari Mathlinia viime vuosien tuesta
lähettikirjeidemme postittajina ja toivotamme koko perheelle siunausta elämään ja uusiin tehtäviin.

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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