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Kesäajan terveisiä Suomesta, Keniasta ja Sambiastakin!
Saimme viettää upean kesäajan Suomessa. Aurinko helli Afrikan tavoin kesän aikana. Saimme osallistua
evankeliumijuhlille Kalajoella ja tavata teitä lähetysystäviä, myös muutamien seurakuntavierailujen
aikana. Saimme lomailla mökillämme Suomen kauniin luonnon keskellä ja virkistäytyä rakkaiden
sukulaisten seurassa. Kesän kohokohta oli Joannan konfirmaatio Karkun kirkossa 5.8.2018. Sarella oli
kesän pääosin töissä Aberdeenissa, mutta lensi Suomeen Joannan juhliin. Yhdessä saimme perheenä
palata tänne Nairobiin, jossa Joanna on jälleen aloittanut uuden kouluvuoden ja Sarella on täältä palannut
Aberdeeniin opintojaan jatkamaan.
Joannan ollessa rippikoululeirillä saimme me vanhemmat ensimmäistä kertaa elämässämme vierailla
Venäjällä. Viipurin suomalainen seurakunta on pitkään tukenut työtämme ja nyt meillä oli mahdollisuus
vierailla Viipurissa. Kirkkoherra Vladimir Dorodnij otti meidät muun seurakunnan kanssa sydämellisesti
vastaan. Saimme nauttia kuuluisasta venäläisestä vieraanvaraisuudesta ja syödä enemmän kuin kylliksi.
Saimme vierailla monilla puhuttelevilla paikoilla aina Terijoella asti. Näimme kirkonraunioita ja mm. upean
kirkkorakennuksen, joka nyt toimi kulttuurikeskuksena. Syvempi kiitollisuus tuli isovanhempiamme
kohtaan, jotka taistelivat sodassa. Kiitos menneille sukupolville ja ennen kaikkea Jumalalle itsenäisestä
Suomestamme!
Jorma
matkustaa
säännöllisesti
Kisumuun hoitamaan orpoprojektin
työvastuita. Viime käynnillä hän ehti
vierailla
myös
Kisumun
kehitysvammakoululla,
jossa 97
oppilasta opiskelee elämäntaitoja.
Kehitysvammaiset lapset jätetään
usein edelleen Keniassa ilman hoitoa
ja huolenpitoa. Heitä hävetään ja
piilotellaan. Ilo on saada nähdä, että
Kisumun koulu tekee hienoa työtä
näiden nuorten kanssa. Jokainen saa
myös kuulla olevansa Jumalalle
kallisarvoinen ja tärkeä.
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Syksyllä
Matongon
teologisessa
seminaarissa aloitti peräti neljä uutta
sambialaista opiskelijaa. Felix ja
Greenford ovat aloittaneet teologian
opinnot ja Gertrude ja Ester ovat
aloittaneet opinnot diakonissaksi. Ester
on
meille
tuttu
jo
hänen
peruskouluajoiltaan.
Opinnot
Matongossa ovat varsin vaativia ja
sambialaisten täytyy myös sopeutua
uuteen maahan ja kulttuuriin. Se on
monin tavoin voimia vievää ja nämä
opiskelijat tarvitsevat erityistä tukea,
jotta
jaksavat
opinnoissaan.
Vanhemmista opiskelijoista Martin
jatkaa edelleen, mutta Clifford on jäänyt
ainakin toistaiseksi pitämään taukoa teologian opinnoistaan henkilökohtaisten haasteiden vuoksi.
Kuvassa toinen oikealla on Matongon teologisen seminaarin rehtori Tom Omolo, joka kesällä vieraili
Suomessa. Jorma ja Tom ovat lähdössä vierailemaan Sambiaan kuun lopulla, jossa Tom suorittaa Johnopiskelijan arvioinnin.
Herra, minun Jumalani, kukaan ei ole Sinun vertaisesi! Sinä olet tehnyt suuria tekoja, Sinä ajattelet meidän
parastamme. Minä haluan kertoa teoistasi – niitä on enemmän kuin voin luetella. PS. 40:6
Kiitollisena olemme saaneet aloittaa tämän uuden työkauden. Siunattua alkusyksyä Suomeen toivottaen,
Satu ja Jorma Arkkila, Joanna sekä Sarella
s-posti: satu.arkkila@sley.fi jorma.arkkila@sley.fi

Rukous- ja kiitosaiheita:
• Yhteistyökirkkomme ELCK Keniassa ja LECA Sambiassa.
• Syys-lokakuun vaihteen matka Sambiaan.
• Sambialaiset opiskelijat Matongossa. Cliffordin elämäntilanne.
• Orpo-ohjelman ja Credo-ohjelman, Sambian orpo- ja kummiohjelman lapset ja nuoret ja
heidän loppukokeet loka-marraskuulla. Kisumun kehitysvammakoulu.
• Kiitos menneestä kesäajasta Suomessa. Kiitos lähettävistä seurakunnista ja kaikista työn
tukijoista.
• Kiitos vierailusta Viipuriin. Siunausta Viipurin suomalaiselle seurakunnalle.
• Kiitos Joannan rippikoulusta ja konfirmaatiosta. Siunausta ja voimia Joannan ja Sarellan
opintoihin ja arkeen Nairobissa ja Aberdeenissa.
• Lähettikokouksemme lokakuun puolivälissä.
• Kiitos itsenäisestä Suomesta.
• Sleyn taloudellinen tilanne.
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Jos yhteystietosi muuttuvat, ilmoitathan muutoksesta Sinikka Ahvenaiselle, sinikka.ahvenainen@sley.fi
tai puh. 050 348 4645.
Lähetyskannatus Satu ja Jorma Arkkilan työn tukemiseksi Sleyn tilille IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH
• seurakunnan omalla viitenumerolla, jolloin kannatus näkyy tilastoissa seurakunnan lähetyskannatuksena.
Viitenumeron saat Sleystä Leea Gröhniltä, leea.grohn@sley.fi tai puh. 09 252 39 228.
• tai kirjoittamalla viestikenttään Satu ja Jorma Arkkilan rengas + maksava seurakunta
Keräyslupa RA/2017/100
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