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Nairobissa kesäkuussa 2015
Kongon, Sambian ja Kenian terveisiä!
Jorma sai tehdä onnistuneen matkan Kongoon ja Sambiaan. Mere Katuban seurakunnan uuden
kirkkorakennuksen katto saatiin valmiiksi. Yläkuvassa Mere Katuban innokkaita pyhäkoululaisia vielä
vanhassa kirkkokatoksessa. Alakuvassa kattorakennelma odottaa vielä peltejä. Kattoa oli
rakentamassa monta innokasta rakennusmiestä, Kongon Piispa (seisomassa kolmas vasemmalta)
mukaan lukien. Kirkon avajaisia on tarkoitus juhlia lokakuussa. Jätämme Mere Katuban seurakunnan
ja koko Kongon kirkon rukouksiin. Kongosta Jorma jatkoi Sambiaan. Siellä hän tapasi Tom Säilän
kanssa Piispa Robert Kaumbaa ja muita vastuuhenkilöitä. Myös Sambian kirkko tarvitsee erityisiä
rukouksia.
Näiden matkojen jälkeen, Jorma vieraili vielä täällä Keniassa Samburu-alueella. Tämän kertainen
matka suuntautui ensimmäistä kertaa Samburun pohjoisosaan, Arsimin alueelle. Mukaan pakattiin
taas iso määrä suloisia nuttuja ja pipoja! Arsimissa kirkollamme on kuusi pientä seurakuntaa. Näissä
seurakunnissa aloitettiin seurakuntalaisten kartoituksen toinen vaihe. Seurakuntalaiset elävät
perinteisissä manyatta-majoissa ja saavat vähäisen elantonsa pääosin karjaa kasvattamalla. Upeat
vuorimaisemat alueella on, vaikka muuten elämä on vaativaa ja rankkaa, kuten seuraavan sivun
kuva vähän näyttää. Erityisen koskettavaa oli tavata vanha rouva, joka asui yksin pikkuruisessa
manyatassaan. Nälän tunnetta hän ei valitellut, sillä se on elämän arkea ja nälän tunnetta pidetään
loitolla täyttäen vatsa vedellä. Vesi pitää kantaa kilometrien takaa! Lapsinaittaminen on yleistä myös
Samburuiden keskuudessa. Seuraavan sivun alakuvassa näkyvän pienen tytön kaulakorut kertovat,
että hänet on jo varattu. Credoohjelman tukea tarvittaisiin siis myös
Samburu-alueella.
Satu on saanut tavata kevään aikana
muutamia
Credo-ohjelman
opiskelijoita. On ollut ilo nähdä näitä jo
nuoriksi
naisiksi
kasvaneita
opiskelijoita, jotka saavat opiskella
ammattiin. Tämä ei olisi mahdollista
ilman suomalaisten kummien tukea.
Credo-ohjelmaan toivomme lisää
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yleisiä tukijoita, sillä tyttöjen koulukulut
luonnollisesti kasvavat, mitä pidemmälle
opinnot etenevät. Yksittäisen kummin on
vaikea kattaa tyttöjen kokonaiskuluja ja
siksi henkilökohtaisen kummin lisäksi on
tärkeää, että ohjelmalla on myös yleisiä
tukijoita. Näin voidaan myös maksaa
diakonissa
Susan
Kirionkin
kuukausipalkkio
ja
mm.
hänen
matkakulujaan, kun hän käy tapaamassa
tyttöjä kouluilla tai kotioloissa. Jotkut tytöt
eivät voi palata lomille kotiin ja silloin
tarvitaan väliaikaismajoitusta ja varoja mm. ruokaan.
Kesälomamme lähestyy. Tytöt ovat kiireisiä koulussa. Joannalla on koeviikko juuri takana ja
Sarellalla edessä. Sarella on jo saanut käydä opiskelut katkaisevalla luokkaretkellä Naivashassa.
Joanna suuntaa vielä ennen Suomen lomaa luokkaretkelle Nakuruun. Lennämme Suomeen 27.6. ja
tarkoituksenamme on osallistua sunnuntaina Valtakunnallisille Evankeliumijuhlille Sastamalassa.
Sunnuntain pääjuhlassa Martti ja Sinikka Arkkila siunataan uudelle työkaudelle Keniaan. Lennämme
yhdessä samalla lennolla elokuun loppupuolella takaisin tänne Keniaan. Siitäkin iloitsemme!
Evankeliumijuhlien ohjelma löytyy osoitteesta www.evankeliumijuhla.fi Lämpimästi tervetuloa!
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. SK 447:1

Aurinkoista kesää kaikille toivottaen,
Satu, Jorma, Sarella ja Joanna Arkkila
Rukous- ja kiitosaiheita:
- Valtakunnalliset Evankeliumijuhlat Sastamalassa
- Virkistävä kesäloma, seurakuntavierailut Raaheen ja Jokioisiin
- Kongon, Sambian ja Kenian kirkot johtajineen ja seurakuntineen
- Credo-ohjelman nuoret sekä diakonissa Susan Kirionki
- Kiitos teistä Sambian, Kongon ja Kenian työn lähetysystävistä
- Yleisen rauhan säilyminen Keniassa
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.

Sley, Lastenkodinkuja 1, PL 184, 00181 Helsinki • Vaihde (09) 251 390 • Faksi (09) 251 39290, (09) 251 39270
Pankkiyhteys Danske Bank IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH • Y-tunnus 0242525 - 6
Internet www.sley.fi • Sähköpostit etunimi.sukunimi@sley.fi • sley@sley.fi

