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Toukokuussa 2021

Kevät terveisiä!
Alkuvuoden kuukaudet ovat menneet nopeasti, vaikka kalenterit ovat olleet varsin tyhjänä. Olemme
olleet pääosin täällä pääkaupunkiseudulla. Etäyhteyksiä olemme pitäneet tiiviisti yllä Keniaan ja jonkin
verran vielä Sambiaankin. Jorma on myös saanut osallistua mm. Sleyn pieniin remonttihommiin.
Päivittäin olemme saaneet seurata, miten Suomen luonto on kauniin talven jälkeen nopeasti alkanut
vihertämään ja tällä hetkellä puhkeaa vauhdilla kukkaan.
Heti viime kirjeemme lähettämisen jälkeen Keniassa presidentti ilmoitti uusista rajoitustoimista koronan
leviämisen ehkäisemiseksi. Viisi aluetta Keniassa suljettiin, Nairobi mukaan lukien. Koululaiset olivat
juuri saaneet lukukautensa päätökseen ja lukion loppukokeita kirjoittaneet saivat kuitenkin jatkaa kokeita
normaalisti. Ammatti- ym. oppilaitokset suljettiin jälleen, mukaan lukien Matongon Teologinen seminaari.
Tiedotus sulusta tuli jälleen nopeasti; presidentti piti päivällä puheen, jossa kertoi sulun tulevan
keskiyöllä voimaan. Monin tavoin haasteellista ja rajoittunutta on elämä ollut Nairobissa kevään aikana.
Koulut ovat kuitenkin nyt toukokuussa saaneet avata
jälleen ovensa ja peruskoululaiset ja lukiolaiset ovat
jatkaneet opintojaan. Peruskoulun ja lukion loppukokeet
kirjoittaneet ovat saaneet tuloksensa ja valitettavasti
viime vuoden pitkä opetustauko tuntuu vaikuttaneen
tuloksiin
niitä
entistä
heikentäen.
Nuorten
ammattiopinnot ovat olleet myös haasteellisia, kun
opinnot
pitkittyvät
opiskelutaukojen
vuoksi
ja
valmistuminen venyy. Rukoillaan näille nuorille voimia ja
sitoutumista opintoihin. Viereisessä kuvassa on Credoohjelmaan kuuluva tyttö koulupuvussaan. Credo
ennaltaehkäisee
tyttöjen
ympärileikkausta
ja
lapsinaittamista antamalla suomalaisten kummien tuella
tytöille
mahdollisuuden
koulunkäyntiin.
Credoohjelmasta kolme tyttöä kirjoitti lukion loppukokeet.
Heistä yksi sai välttävät tulokset ja kaksi saivat
valitettavasti äärettömän heikot tulokset. Kaksi
peruskoulun suorittanutta sai välttävät tulokset ja
jatkavat näillä näkymin lukioon. Myös orpo-ohjelmassa
moni nuori etsii jatko-opiskelupaikkaa. Kisumun
kehitysvammaiskoululla opiskelut jatkuvat. Matongon
teologinen seminaari on myös jälleen saanut avata
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ovensa. Sambialaiset opiskelijat ovat nyt palanneet takaisin Keniaan teologisten opintojen pariin.
Iloitsemme erityisesti Samburu-alueelta tulleesta diakonissa-opiskelijasta.
Saamme olla kiitollisia Suomen korkeatasoisesta koulutuksesta. Sarella ja Joanna ovat viihtyneet
opiskelemassa Suomessa, vaikka korona-rajoitusten vuoksi valtaosa opinnoista on jouduttu tekemään
etänä. Olemme kiitollisia, että koronan aiheuttamien elämänmuutosten keskellä meillä on tarjoutunut
mahdollisuus viettää lähes vuosi yhdessä perheenä. Vaikka Sarellalla on oma opiskelija-asuntonsa
Vantaalla, mm. viikonloput olemme viettäneet pääosin yhdessä. Liikumme luonnossa ja opimme uutta
kauniista Suomen maastamme. Molemmat tytöt ovat kiinnostuneista luonnosta ja olemme saaneetkin
seurata, miten Joanna tekee esitelmää luonnon monimuotoisuudesta. Sarella alkaa kesäkuun aikana
tehdä maisterityötänsä rytikerttusista. Ovatko ne sinulle tuttuja? Uskon, että me tulemme oppimaan
tästä lintulajista aika paljon!
Tänä vuonna valtakunnalliset Evankeliumijuhlat järjestetään Turussa teemalla ”Kaikki on hyvin”.
Turussa on mahdollisuus osallistua ohjelmaan rajoitetusti paikan päällä, mutta kaikki ohjelma on
seurattavissa
netissä.
Myös
Karkun
evankeliselle opistolle voi varata paikan
viikonlopuksi, jos haluaa evankeliumijuhlien
ajaksi hyvää seuraa ja maukasta ruokaa.
Evankeliumijuhlien
ohjelma
löytyy
https://www.evankeliumijuhla.fi Tervetuloa
mukaan!
Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän
taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ja olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut! Matt. 6:26 Sanoi
Jeesus vuorisaarnassaan. Olemme kiitollisia, että korona-ajan epävarmuuden keskellä saamme luottaa
että päivämme ovat Taivaan Isän tiedossa ja kädessä ja Hän lupauksensa mukaisesti pitää meistä
huolta joka hetki.
Aurinkoista kesää toivottaen,
Satu ja Jorma Arkkila, Joanna ja Sarella
satu.arkkila@sley.fi jorma.arkkila@sley.fi
Rukous- ja kiitosaiheita:
- Kiitämme kauniista keväästä ja alkavasta kesästä.
- Valtakunnalliset evankeliumijuhlat Turussa 2-4.7.2021
- Pyydämme pandemian hellittämistä maailmassa.
- Muistamme yhteistyökirkkojamme Keniassa ja Sambiassa. Piispa Ocholaa ja Piispa Kaumbaa.
- Pyydämme viisautta oikealle paluuaikataululle Keniaan.
- Kiitämme työn tukijoista. Pyydämme, että pian saisimme jälleen kokoontua yhteen Sanan äärelle.
- Sleyn johto. Sleyn taloudellinen tilanne.
- Sleyn lähetyskurssilaiset.
- Kiitämme tyttöjen hyvin sujuneista opinnoista ja pyydämme kaikille virkistävää kesälomaa.

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.

