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Tammikuussa 2019

Uuden vuoden 2019 terveiset Keniasta ja Sambiasta!
Saimme viettää riemullisen Jouluajan koko perheen kesken kotonamme Nairobissa. Olemme kiitollisia
menneestä vuodesta sekä alkaneesta uudesta vuodesta lähetyskentällä. Kiitos kaikesta
joulumuistamisesta, jota edelleen olemme saaneet vastaanottaa.
Loppiaisena saimme lähteä Sambiaan. Satu tapasi matkan aikana kummiohjelman nuoret ja Jorma hoiti
monia yhteistyökuvioita kirkon kanssa sekä hallinnollisia tehtäviä. Piispa Kaumba otti meidät jälleen
sydämellisesti vastaan. Hänellä on paljon paineita pienen, hajanaisen kirkon tukemisessa ja
ohjaamisessa. Sley omistaa edelleen turvakodin kiinteistön Sambiassa ja sen siirtämistä kirkon nimiin
valmistellaan. Tällä hetkellä turvakodin tiloissa toimii vielä Lena-koulu. Lena-koulu on pieni, mutta
oppimistulokset ovat erittäin hyviä. Vuonna 2012 aloitti pieni Justin-poika esiopetuksessa omassa
kodissamme Lusakassa, jossa suomalainen vapaaehtoinen häntä ja toista pientä opiskelijaa, Dorcasta,
opetti. Esiopetuksen jälkeen Justin sekä Dorcas kävivät vuoden SOS-lapsikylän koulua ja siirtyivät sen
jälkeen Lena-kouluun. Marraskuussa 2018 Justin osallistui ala-asteen loppukokeisiin, saaden niistä
huippu arvosanat. Hänen tuloksensa olivat niin hyvät, että hänelle myönnettiin heti opiskelupaikka valtion
hyvätasoiselle yläasteelle. Onneksi Sleyllä on vielä mahdollisuus tukea Justinin koulutusta, sillä muuten
tämän lahjakkaan, nuoren miehen koulutie saattaisi loppua, sillä hän tulee hyvin vaatimattomista
kotioloista, jossa leskiäidillä ei ole varaa tukea pojan koulutusta. Dorcas on puolestaan aloittanut
peruskoulun viimeisen luokan Lena-koulussa nyt tammikuussa. Yläkuvassa Jorma onnittelee Justinia
hienosta suorituksesta. Vieressä yksi Lenakoulun opettajista kuopuksensa kera. Näillä
näkymin tämä oli Sadun viimeinen kummimatka
Sambiaan, sillä tuettavien lasten lukumäärä on
suunnitellusti laskenut. Tänä vuonna tuettavia
on ohjelmassa vielä kahdeksan, mutta ensi
vuonna enää neljä. Matkan aikana Satu sai
tavata myös kummilapsia, joita tuettiin vielä
aikaisempien vuosien aikana. Viereisessä
kuvassa on Sandra pikkusisarensa ja äitinsä
välissä. Sandra kirjoitti lukion loppukokeet
marraskuussa ja odottaa tuloksiaan. Sandra on
ollut ahkera ja lahjakas koulussa, joten lukion
läpäiseminen on todennäköistä. Jätämme
Sandran tulevaisuuden ja muiden kummilasten
tulevaisuudet rukouksiin.
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Jorma on ehtinyt matkustaa tammikuun aikana jo kahdesti Kisumuun sekä myös Matongoon .
Orpolapsihanke, sekä Matongon orpokoti jatkavat suunnitellusti toimintaansa. Nyt kun Markkulat palasivat
loppuvuodesta Suomeen, on Matongon lähetysasemalla myös monta muuta hoidettavaa asiaa.
Helmikuun alussa olemme valmistautumassa lähettikokoukseen. Nyt meitä on koolla harvinaisen pieni
lähettijoukko; lisäksemme Maikki Ochieng ja Virpi Otieno.
Lämmin kiitos tuesta menneen vuoden 2018 aikana.
Ilman teitä lähettäjiä, ei voisi olla lähtijöitä. Kiitämme
uskollisuudestanne
yhteisellä
työsarallamme.
Olemme kiitollisia, että olemme saaneet aloittaa
uuden vuoden täällä lähetyskentällä. Jätämme
Kenian rauhan ja turvallisuuden erityisiin rukouksiin.
Viime viikon hotellitapahtuma on aiheuttanut jälleen
levottomuutta kansan keskuuteen. Saamme
kuitenkin elää joka päivä Jumalan kämmenellä.
”Joulun suuri salaisuus ei sammu milloink aan. Silloin
maata ik uisuus leik k aa valollaan. Silloin k aik kein
k öyhink in saa lahjan omistaa. Riemulaulu enk elin tuo
toivon sanomaa,
Joulun suuri salaisuus on k esk ellämme nyt. Laulaa maa ja avaruus: On Poik a syntynyt. Kellon soitto k irk kaana soi
yllä k aik en maan. Suuri, pyhä Jumala on tullut taivaastaan.” - Petri Laak sonen

Siunattua Uutta Vuotta 2019 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. Kirkkojen johto.
• Rauhaa Keniaan.
• Kiitos hyvästä matkasta Sambiaan. Turvakodin kiinteistön siirtyminen LECA-kirkolle,
sekä kaikki hallinnolliset vastuut Sambian valtiota kohtaan Sleyn lopettaessa
toimintaansa Sambiassa.
• Kenian ja Sambian koululaisten uusi kouluvuosi. Kisumun kehitysvammakoulu. Sarellan
opinnot Aberdeenissa ja Joannan koulunkäynti Nairobissa.
• Kiitämme virkistävästä Jouluajasta koko perheen kesken.
• Kiitämme varjeluksesta matkoilla ja liikenteessä.
• Lähettikokous helmikuun alussa.
• Kiitos lähettävistä seurakunnista ja kaikista työn tukijoista Suomessa.
• Sleyn toiminta Suomessa ja lähetyskentillä. 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 tilastois sa seurakunnan lähetyskannatuksena.
Viitenumeron saat Sleystä Leea Gröhniltä, leea.grohn@sley.fi tai puh. 09 251 39 228

•

tai kirjoittamalla viestikenttään Satu ja Jorma Arkkilan rengas + maksava seurakunta
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