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Tammikuun lopulla 2021

Hyvää uuden vuoden jatkoa Suomen pääkaupunkiseudulta!
Olemme saaneet kokea Suomen talvea parhaimmillaan, vaikka Joulun ja vuoden vaihteen olemme
olleet vain täällä pääkaupunkiseudulla. Olemme ulkoilleet paljon ja virkistyneet Suomen luonnossa.
Olemme suuresti iloinneet, että koko perheenä olemme saaneet olla yhdessä. Ikävää on, että koko
Jouluajan sekä edelleen vuoden alusta Jumalanpalveluksiin on päässyt mukaan vain etänä.
Toivottavasti kirkot pääsisivät jatkamaan lähitoimintaansa jälleen mahdollisimman pian.
Keniassa korona-tilanne vaikuttaa edelleen maltilliselta. Koulut aloittivat Keniassa lukuvuoden
suunnitelmien mukaan tammikuun alussa. Eteläisessä Afrikassa, Sambia mukaan lukien, tilanne
vaikuttaa huomattavasti Keniaa pahemmalta. Sambiassa tilanne on tällä hetkellä pahenemassa. Koulut
eivät avanneet oviaan tammikuun alussa vaan tällä hetkellä toiveena on koulujen avautuminen
helmikuussa. Sambian kummiohjelmassa on vielä kaksi poikaa aloittelemassa lukion viimeistä luokkaa.
Toivottavasti he pääsevät pian palaamaan opintojen pariin ja saavat lukion loppukokeet suunnitellusti
vuoden lopulla suoritettua. LECA-kirkko on ollut aktiivisesti mukana valistustyössä koronaan liittyen.
Jätämme rukouksiin erityisesti Sambian tilanteen sekä että korona ei koulujen avaamisen myötä lähde
leviämään Keniassa ja että Kenia saisi välttyä eteläisen Afrikan muuntovirukselta.
Olemme kovasti miettineet hyvää paluuajankohtaa takaisin työkentälle Keniaan. Periaatteessa Keniaan
voi palata. Rajat ovat auki ja lentoliikenne toimii. Työn tekeminen Keniassa on kuitenkin hyvin rajoitettua.
Valtaosa työtehtävistämme toteutetaan tällä hetkellä joka tapauksessa etänä, eli näitä työtehtäviä
ajatellen voimme yhtä hyvin olla Suomessa kuin Keniassakin. Kaikkea ylimääräistä liikkumista tulee
Keniassa edelleen välttää ja esim. kouluvierailut eivät tällä hetkellä ole sallittuja. On siis monia
työtehtäviä joita Keniassakaan emme pysty hoitamaan ja moni työtehtävä hoituu joka tapauksessa
etänä. Lentoyhtiöt vaativat nykyään negatiivisen koronatestin, jotta saa matkustaa. Yhtenä riskinä
paluussamme kentälle on, että jos vaikka sairastaisimme Keniassa oireettomankin koronan, voi testi
näyttää positiivista tulosta vielä pitkään sairastamisen jälkeen. Näin ollen, kun palaamme Keniaan,
meidän täytyy tiedostaa myös riski, että emme hätätapauksessakaan pääse matkustamaan
halutessamme heti takaisin Suomeen. Kentälle paluun ajankohdaksi meille oli suunniteltu helmikuun
alku, mutta koimme yhdessä että perhettämme ajatellen se ei nyt ole hyvä vaihtoehto. Mietimme myös
paluun siirtämistä kuukaudella eteenpäin, jotta ehtisimme mukaan lähettien kokoukseen joka on
tarkoitus järjestää maaliskuun alkupuolella. Jatkuvassa ”valmiustilassa” eläminen on kuitenkin todella
raskasta. Siksi yhdessä Sleyn kanssa teimme nyt päätöksen, että jäämme kevään ja kesän ajaksi
Suomeen ja toivomme, että maailman tilanne on sellainen, että paluumme on realistinen syksyllä.
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Teemme siis työtä Keniaan ja Sambiaan etänä täältä Helsingistä. Jorma on myös saanut joitain
työtehtäviä Sleystä hoidettavakseen. Meillä on nyt myös hyvä mahdollisuus osallistua seurakuntienne
etätilaisuuksiin. Ehkäpä myöhemmin keväällä myös konkreettiset vierailut ovat mahdollisia. Toivomme
myös, että Joanna pääsisi pian palaamaan lähiopetuksen pariin.
Talven ihmeitä seuratessamme on pitkä poissaolomme Suomesta tullut huomattua oikein
konkreettisesti. On kulunut yli 20 vuotta siitä kun olemme ensimmäisen kerran perheenä lähteneet
lähetystyöhön. Monet teistä kirjeiden saajista olette olleet mukanamme alusta lähtien. Moni uskollinen
työmme tukija on jo päässyt matkan määränpäähän, perille Taivaalliseen kotiimme. Lähetysvuosiin on
sisältynyt paljon uutta ja muutoksia, työn tekemisen menetelmätkin ovat muuttuneet. 20 vuotta sitten
emme osanneet vielä kuvitella että voisimme näköyhteydellä olla reaaliajassa mukana vaikka
lähetyspiirissä. Ja alkuun internet-yhteydetkin kentältä Suomeen olivat sen verran hitaita ettei ääni tai
kuva tahtonut kuulua tai näkyä. Jotkut teistä ovat vastaanottaneet kirjeitämme jo yli 20 vuoden ajan.
Edelleen kirjeitämme lähetetään myös paperipostitse Sleyn toimistolta. Jos haluat kirjeen sähköpostiisi
paperisen version sijasta, ilmoitathan joko meille tai Anna-Liisa Markkulalle Sleyn toimistolle (annaliisa.markkula@sley.fi) Erityisesti iloitsemme että työmme perussanoma on sama. Siinä varma pohja
joka kantaa eteenpäin.
Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. Hep. 13:8
Siunattua vuoden jatkoa!

Satu ja Jorma Arkkila, Joanna ja Sarella
satu.arkkila@sley.fi jorma.arkkila@sley.fi

Rukous- ja kiitosaiheita:
- Kiitämme itsenäisen maamme vuodenajoista, hienosta
talvesta ja hyvästä maastamme.
- Muistamme työn tukijoita ja jo edesmenneitä rakkaitamme ja
lähetyksen ystäviä.
- Pyydämme pandemian hellittämistä maailmassa.
- Muistamme yhteistyökirkkojamme Keniassa ja Sambiassa.
- Muistamme koululaisia Keniassa ja koulujen avautumista
Sambiassa.
- Sleyn taloudellinen tilanne.
- Pyydämme ohjausta oikealle paluuaikataululle Keniaan, sekä
kevään työtehtäville.

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.

