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Terveisiä Keniasta ja Sambiastakin!
Jorma sai pitkästä aikaa vierailla Samburu-alueella. Matkan päätavoitteena oli tavata orpo-ohjelman
tukemat Arsimin alueen yhdeksän lasta. Mukana oli orpotyöntiimi Kisumusta sekä keskisen hiippakunnan
väkeä. Matka oli siunattu. Samburut asuvat karuissa olosuhteissa, joissa arki on länsimaiseen silmään
karua ja vaativaa. Lasten koulutusta ei juurikaan arvosteta ja tyttöjen ympärileikkaus ja lapsinaittaminen
sekä moniavioisuus on edelleen arkea. Sunnuntaina orpotyön tiimi jakaantui kolmeen eri seurakuntaan
Jumalanpalveluksiin. Piispa Kisipan ja Jorma saivat olla palvelemassa Letchetin seurakunnassa. Kuulijat
koostuivat pääosin naisista ja lapsista. Miesten tavoittaminen on haasteellista. Iloitsemme tästä
onnistuneesta vierailusta Samburu-alueella.
Satu sai tavata Credo-ohjelman opiskelijatyttöjä Uhurun seurakunnassa. Credo tukee tällä hetkellä 14
tyttöä ammatti- ja yliopisto -opinnoissa. Heistä 12 pääsi mukaan tähän tapaamiseen. Osallistuimme ensin
yhdessä Jumalanpalvelukseen ja tämän jälkeen saimme keskustella ja viettää iltapäivän yhdessä.
Tapaaminen oli innostava ja aloimme jo suunnitella pidempää tapaamista syksylle. Toivomme, että
saamme koottua näistä nuorista naisista myös tukiryhmää ohjelman koululaisille. Valitettavan usean
koululaisen tie katkeaa siihen, että hän tulee raskaaksi. Toivomme, että nämä opiskelijat, joista kolme
tekee jo Bachelor-tason koulutusta, voisivat omalla esimerkillään olla motivoimassa koululaisia
koulunkäyntiin.
Sambian terveisiä olemme kevään
aikana
saaneet
puhelimen
välityksellä Piispa Kaumbalta, sekä
Matongossa
opiskelevilta
sambialaisilta teologian opiskelijoilta.
Toivomme,
että
opiskelijoiden
lukumäärä nousee tulevana syksynä.
Piispa Kaumba muistelee lämmöllä
viime kesän vierailuaan Suomeen ja
seurakuntiin. Täällä Keniassa ja
Sambiassa saamme usein kokea
afrikkalaisten
vieraanvaraisuutta.
Kiitämme
viime
kesän
seurakuntavierailulla saamastamme
lämpimästä vastaanotosta.
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Pian tämän kirjeen perässä lennämme Suomeen.
Pääsemme heti osallistumaan valtakunnallisille
evankeliumijuhlille Kalajoella. Tavoitteenamme
on olla perjantaina 29.6. lähetysnäyttelyn
avajaisissa klo 16.30. sekä myös lähetysteltalla
tavattavissa klo 18.00-19.00. Lauantaina kello
11.15 järjestetään kummitapaaminen, jossa
olemme kertomassa enemmän orpo-ohjelmasta
ja Credo-ohjelmasta. Sunnuntaina meidät
siunataan uudelle työkaudelle. Lämpimästi
tervetuloa mukaan!
https://www.evankeliumijuhla.fi/
Olemme juuri kokoontuneet lähettitovereidemme
kanssa kotonamme suunnittelemaan ensi vuoden
toimintaa. Rovasti Olavi Peltola toteaa osuvasti Kylväjä-lehdessä 4/2018 ”Lähetystyön tärkeyden
korostaminen ja sen ”markkinoiminen” ei saa muodostua toimintamme pääjuonteeksi. Meidän on sen
sijaan jatkuvasti kiinnitettävä huomiomme juuriin ja puhuttava siitä, mikä synnyttää ja pitää elossa
lähetyselämän. Nuo juuret ovat Kristus-elämä. Kristus-elämä on sitä, että olemme sekä puheessa että
toiminnassa Kristus-keskeisiä sekä järjestömme sisä- että ulkopuolella. – Kristus-keskeisyys on aina myös
ristin teologiaa.” Rukoilemme, että osaamme tässä työssämme aina pitää juuremme Kristus-elämässä.
Jätämme koko Sleyn työn Suomessa ja lähetyskentillä erityisiin rukouksiin. Kiitämme antamastanne
rukoustuesta sekä taloudellisesta tuesta jälleen menneen työkautemme aikana.
Aurinkoista kesän jatkoa Suomeen toivottaen,

Satu ja Jorma Arkkila, Joanna sekä Sarella
s-posti: satu.arkkila@sley.fi jorma.arkkila@sley.fi
P.O.Box 377
00621 Village Market
Nairobi, Kenya
Rukous- ja kiitosaiheita:
• Kenian yhteistyökirkkomme ELCK. Yhteishenkeä kirkon johdolle.
• Sambian luterilainen kirkko LECA. Voimia ja evankeliumin iloa Piispa Kaumballe.
Sambialaiset teologian opiskelijat Matongossa.
• Orpo-ohjelman ja Credo-ohjelman edunsaajat huoltajineen Keniassa.
• Kummi- ja orpo-ohjelmat Sambiassa. Lena-koulu.
• Kesän suunnitelmat. Evankeliumijuhlat Kalajoella.
• Sleyn taloudellinen tilanne.
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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.
• henkilökohtaisella viitenumerollasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös kotiseurakuntasi
lähetyskannatuksena. Henkilökohtaisen viitenumeron saat Sleystä Anna Poukalta puh. 09 251 39
220 tai anna.poukka@sley.fi
• tai kirjoittamalla viestikenttään ”Satu ja Jorma Arkkila:n rengas” + oma kotiseurakuntasi
Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta.
Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon.
Keräyslupa: 2017-2021: RA/2017/100
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