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Kesäterveisiä Keniasta ja Suomesta!
Suomen kesä on jo pitkällä. Olemme saaneet nähdä Suomen kauniin kevätajan ja alkukesän. Olemme
säilyneet terveinä, niin Jorma Keniassa kuin me muut täällä Suomessa. Kahden vuorokauden
varoitusajalla maaliskuussa matkalaukkuja pakatessa, emme ehkä osanneet ajatella, että Jorman
jäädessä Keniaan, tulisi erossaoloajastamme näinkin pitkä. Keniassa tartuttiin pikaisella aikataululla
koronan leviämistä ehkäiseviin turvatoimiin ja mm. Nairobi eristettiin ja se pysyy eristettynä näillä
näkymin vielä ainakin heinäkuun alkuun. Koulut pysyvät suljettuina koko toisen lukukauden ja näillä
näkymin koulut jatkuvat vasta kolmannella lukukaudella, syyskuussa. Tämä tuo haasteita monen lapsen
ja nuoren opiskeluun, sillä todellisuudessa etäopiskelu-mahdollisuuksia ei erityisesti maaseudulla ole.
Onneksi tilanne on kuitenkin ollut Nairobissa ja muualla maassa ainakin tähän asti kohtalaisen
rauhallinen. Ruokatuotteita on riittänyt kaupoissa. Ulkonaliikkuessa tulee edelleen käyttää
hengityssuojainta. Jorma ei ole päässyt Kisumun alueella käymään, mutta on voinut Nairobissa hoitaa
yhteyksiä. Rukoilemme, että Jorma pääsee kesälomalle Suomeen heinäkuun aikana.
Satu ja Joanna asustelivat vielä karanteenijakson jälkeen kuusi viikkoa Karkun evankelisella opistolla.
Kahden viikon karanteenijakson jälkeen saimme vapaasti käyttää opiston hienoja tiloja, joista erityisesti
kirjasto, piano ja soutuvene olivat kovassa käytössämme. Ulkoilumahdollisuudet olivat hyvät ja
saunaakin lämmitimme. Olemme kiitollisia tästä Karkun opiston tarjoamasta mahdollisuudesta ja
luottamuksesta kohtaamme. Karkun jakson jälkeen olikin Suomen kevät jo niin pitkällä, että pärjäsimme
hyvin Sadun vanhempien mökillä. Osittain vietämmekin kesäämme siellä.
Kevään aikana olemme saaneet myös oppia uutta. Olemme niin monien muiden tavoin joutuneet
opettelemaan entistä enemmän työskentelyä internetin avulla ja välityksellä. Pidimme lähetyslivetilaisuuden. Pieniä teknisiä haasteita lukuunottamatta ilta oli yllättävän lämminhenkinen, vaikka kaikki
kokoonnuimme yhteen omissa olohuoneissamme. Olemme toki aiemmin olleet mukana mm.
lähetyspiireissä skypen välityksellä, mutta emme näin, että kaikki osanottajat olivat omissa kodeissaan.
Tietenkin kasvokkain tapaaminen on mukavampaa, mutta hyvä korvike tämä vaihtoehto oli ja tässä on
yksi mahdollisuus, miten voimme tulevaisuudessa jatkaa tilaisuuksia kentältä ja saada mukaamme
myös kansallisia työtovereitamme. Pidimme myös Kenian kentän budjettipalaverin samaan tyyliin,
Jorman ollessa mukana Nairobista käsin. Hyvä oli kokoontua yhteen lähettitovereiden kanssa
luottavaisin mielin suunnittelemaan Kenian työn vuotta 2021.
On hienoa, miten viime sunnuntaina täällä Suomessa saimme jo rajoitetusti kokoontua yhteen
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rohkaisemme aikuisiakin niitä katsomaan! Valtakunnallisten evankeliumijuhlien ohjelma 26-28.6.2020
löytyy osoitteesta www.evankeliumijuhla.fi
Toivomme, että Jorma pääsee heinäkuussa Suomeen ja syksylle suunniteltu kotimaanjaksomme saisi
toteutua. Tarkoituksenamme on kiertää lähettävissä seurakunnissa teitä lähettäjiämme tapaamassa, jos
vain tilaisuudet saadaan järjestää. Kutsukaa meitä myös mukaan, jos järjestätte kotiseuroja elolokakuun aikana.
Kuluneet kuukaudet ovat tuntuneet monin tavoin odottelulta. Olemme odottaneet tietoa Suomen ja
Kenian korona-rajoitusten purkamisesta. Odotamme Jormaa Suomeen. Odotamme mahdollisuutta
tehdä tarkempia suunnitelmia syksyn seurakuntakierrokselle. ”Odottavan aika on pitkä”- sanonta on
tullut omakohtaisesti koettua. Kiitämme kuitenkin mahdollisuudesta pitää yhteyttä nykyajan tekniikalla.
”Näköpuhelut” Suomen ja Kenian välillä ovat arvokkaita. Toisaalta voisi ajatella, että oikeastaan koko
elämämme on odottelua. Täällä maailmassa saamme odottaa
Taivaan kotiin pääsyä. Saamme odottaa, että Jeesuksen
sovitustyön tähden saamme Hänet lopulta nähdä kasvoista
kasvoihin. Tätä ilosanomaa, Jeesuksen tuomaa syntiemme
sovitusta ja avattua Taivastietä haluamme edelleen olla
julistamassa Suomessa, Keniassa ja Sambiassa yhdessä
kanssanne.
Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa
sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä.
Pyhäkössä saan nähdä sinut, kokea sinun voimasi ja kirkkautesi.
Suurempi kuin elämä on sinun armosi. Minun huuleni ylistävät
sinua. Psalmi 63: 1-4
Aurinkoista ja levollista kesää toivottaen,
Satu, Jorma ja Joanna sekä Sarella Arkkila
sähköposti: satu.arkkila@sley.fi jorma.arkkila@sley.fi

Rukous- ja kiitosaiheita:
- Maailman tilanne, korona-viruksen talttuminen. Muistamme erityisesti kaikkia koronaan sairastuneita tai
tilanteen vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita.
- Yhteistyökirkkomme Keniassa ja Sambiassa.
- Yhteiskuntarauhan säilyminen Keniassa ja koko maailmassa tämän pandemian keskellä.
- Lasten ja nuorten elämä eri tukiohjelmien parissa Keniassa ja Sambiassa. Koulujen etäopetukset, lasten
pitkä poissaolo koulusta ja koulujen jatkuminen.
- Sleyn työ kotimaassa ja lähetyskentillä. Evankeliumijuhla 2020, Jumalanpalvelukset ja muut Sleyn
tilaisuudet. Syksylle suunniteltu kotimaanjakso.
- Että saisimme kaiken odottelun ja epävarmuuden keskellä myös levätä ja kerätä voimia uutta työkautta
varten.
- Kiitos työn uskollisista tukijoista.
- Kiitämme Sarellan jatko-opiskelupaikasta Helsingin Yliopistossa ja hänen opiskelija-asunnostaan
Vantaalla.

