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Elokuun lopussa 2022

Lähetysterveisiä!
Ylistä Herraa, minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on, ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa,
minun sieluni, älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Psalmi 103:1-2
Olemme saaneet nauttia Suomen upeasta kesäajasta! Touko-, kesä-, ja elokuun aikana olemme
saaneet tehdä monia eri seurakuntavierailuja täällä Suomessa. Heinäkuun ensimmäisenä
viikonloppuna saimme koko perhe osallistua valtakunnallisille evankeliumijuhlille Karkussa. Tämän
jälkeen saimme lomailla koko perheen kesken mökillämme Miekojärvellä. Olemme yhteisestä lomasta
kiitollisia.
Olemme siis päättämässä lähetyskauttamme. Työsopimuksemme loppuu 31.8.2022. Tämän jälkeen
emme enää ole Sleyn Kenian ja Sambian lähettejä. Onneksi olemme saaneet asiaa prosessoida jo
useamman vuoden, oikeastaan jo korona-pandemian alkamisesta lähtien. Mieli on kiitollinen, haikea,
hieman jännittynyt ja ehkä vähän pelokaskin. Olemme valtavan kiitollisia lähetysvuosistamme. Innolla
lähdimme pienten tyttöjemme kanssa elokuussa 2006 Sambiaan. Elokuussa 2013 siirryimme Keniaan.
Menneet vuodet ovat täynnä monia hyviä, rikkaita muistoja. Olemme saaneet kokea kauniita
kohtaamisia ihmisten kanssa ja muistoissa on monia mieleenpainuvia tapaamisia. Toki vuosiin on
mahtunut myös haasteita, suruja ja vaikeitakin tapahtumia. Nyt saamme olla opettelemassa siirtymistä
läheteistä lähettäjiksi. Lähettäjänä toimiminen on arvokas tehtävä. Sen olemme saaneet
lähetysvuosiemme aikana kokea. Esirukouksenne ovat todella kantaneet. Kiitos teille kaikille uskollisille
työmme tukijoille. On ollut hienoa saada vierailla lähettävissä
seurakunnissamme ja tavata teitä, rakkaat lähetyksen ystävät. Kuinka
etuoikeutettua on ollut kuulla suustanne; ”Eihän yhteytemme katkea,
vaikka ette enää palaa kentälle?”, ”Tiedättehän, että olette aina
tervetulleita käymään?”. Kiitos teille ystävällisyydestänne, jota olemme
saaneet vuosien aikana kokea. Moni lähetyksen vastuunkantaja on jo
vuosien aikana päässyt perille kirkkauteen. Sinnehän mekin olemme
lopulta matkalla. Rukoilemme joukkoomme lisää lähettäjiä!
Sleyn Sambian työ on lähes kokonaan ajettu alas. Kirkolle on lahjoitettu
Chazangan kiinteistö ja suurehko summa varoja tuon kiinteistön
kehittämiseksi. Orpo- ja kummiohjelman lapsille oli jokaiselle tehty
yksilöllinen suunnitelma ja heidän opintonsa tuettiin tuon suunnitelman
mukaisesti loppuun asti. Korona valitettavasti esti vierailut sekä kaikki
kokoontumiset viimeisen kahden vuoden aikana kentällä, joten
valitettavasti vierailuja ei voitu suunnitelmien mukaisesti toteuttaa.
Olemme viimeisen kahden vuoden aikana olleet vain puhelimitse
yhteyksissä Piispa Robert Kaumbaan. Jätämme hänet ja koko LECAkirkon Sambiassa rukouksiin.
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Keniassa työ jatkuu lähettitovereidemme Marja Ochiengin ja Virpi Otienon työpanoksella. Matongon
teologisen seminaarin toimintaa tuetaan edelleen. Kisumun kehitysvammaiskoulun toiminnan
taloudellista tukemista jatketaan. Yli sata lasta ja nuorta saavat siellä hyvää kristillistä ohjausta ja
opetusta. Credo-ohjelma jatkaa tyttöjen ympärileikkauksen ja lapsinaittamisen ennaltaehkäisemistä
valistustyön kautta ja tukemalla tyttöjen koulunkäyntiä taloudellisesti. Orpo-ohjelman parissa olevien
noin 250 lapsen ja nuoren koulunkäynnin ja opintojen tukemista jatketaan. Samburu-alueelle pyritään
edelleen kouluttamaan uusia pastoreita sekä diakonissoja. Samburu-alueen Credo- ja orpo-ohjelmassa
olevien lasten tukea jatketaan. Sleyn lähetyskurssilta on valmistuneita valmiina lähtöön. Rukoilemme,
että Sleyn taloudellinen tilanne mahdollistaa uusien lähettien lähettämisen. Näillä näkymin uudet lähetit
eivät kuitenkaan tule suuntaamaan Keniaan, jossa Sleyn lähettejä on työskennellyt jo 52 vuotta, vaan
uusille alueille, kenties Aasian suuntaan.
Suomen syksy lähestyy. Jorma jatkaa Sleyn palveluksessa, osa-aikaisena kiinteistökoordinaattorina.
Satu aloittaa lähes 25 vuoden tauon jälkeen sairaanhoitajan töissä, kotisairaanhoidossa Haagan
alueella. Sarella on viihtynyt työssään Helsingin luonnontieteellisessä museossa. Joanna on juuri
aloittanut opinnot eläinlääketieteellisessä. Olemme valtavan kiitollisia Jumalan johdatuksesta
elämässämme. Otattehan uudet yhteystietomme talteen kirjeen lopusta ja pidetään edelleen yhteyttä!
Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä saisin avun? Minä saan avun Herralta, häneltä, joka on luonut taivaan
ja maan. Psalmi 121
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Rukous- ja kiitosaiheita:
o Kiitämme Sleyn Kenian työn yli 50-vuoden taipaleesta!
Pyydämme siunausta kaikelle työlle Keniassa.
o Pyydämme Arkkipiispa Ocholalle Keniaan ja piispa
Kaumballe Sambiaan voimia ja siunausta tehtäviinsä.
o Kiitämme Kenian presidentin vaaleista 9.8.2022 ja
pyydämme edelleen rauhaa Keniaan.
o Kiitämme hienoista seurakuntavierailuista ja kiitämme
kaikista työn uskollisista tukijoista.
o Kiitämme onnistuneista Valtakunnallisista evankeliumijuhlista Karkussa heinäkuussa.
o Pyydämme pandemian hellittämistä maailmassa.
o Rukoilemme rauhaa Ukrainaan.
o Asettautuminen ja sopeutuminen Suomeen, uudet työtehtävät ja opinnot.
o Rukouskalenteri: https://www.sley.fi/rukouskalenteri2022
o Sleyn rukoussivut: https://www.sley.fi/rukoile/

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Satu ja Jorma Arkkilan työtä, voit laittaa haluamasi summan Sleyn
lahjoitustilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH. Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy
automaattisesti myös kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena, tai kirjoita viestikenttään Satu ja Jorma Arkkila:n rengas + oma
kotiseurakuntasi. Säännöllisestä kuukausilahjoittamisesta saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen
tai Leea Gröhniltä, leea.grohn@sley.fi, puh. 09 2513 9228
Viitenumero- ja osoiteasiat: anna-liisa.markkula@sley.fi tai puh. 050 321 8614
Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta.
Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon.
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