Satu ja Jorma Arkkilan lähettikirje 1/2022

Helmikuussa 2022

Hyvää Uutta Vuotta 2022 ja helmikuun jatkoa!
Olemme kiitollisia hyvästä Jouluajasta ja vuoden vaihteesta Suomessa. Saimme viettää Joulua
pääkaupunkiseudulla tyttöjemme sekä muiden rakkaidemme kanssa. Pysyimme Suomessa terveenä ja
saimme myös kolmannen koronarokotuksen. Virkistävän jouluajan jälkeen pääsimme palaamaan
takaisin Nairobiin ja työhön. Korona-tilanne rajoittaa edelleen työntekoa ja tapaamisia täällä Keniassa,
mutta toivomme että saamme kevään aikana vierailla yhteistyökirkkomme ELCKn seurakunnissa ja
tavata orpo- ja Credo-ohjelman edunsaajia.
Pitkän miettimisajan ja monien rukousten jälkeen olemme tulleet siihen päätökseen, että emme enää
ano uutta työkautta Kenian luterilaisen kirkon työyhteyteen. Nykyinen työkautemme loppuu elokuussa.
Tämä ei ole ollut helppo ja nopea päätös, eikä siihen ole johtanut mikään yksittäinen syy. On kulunut yli
22 vuotta siitä, kun yksivuotiaan Sarellan kanssa lähdimme kohti Bangladeshin lähetyskenttää.
Viimeiset 15 vuotta, korona-vuosi pois lukien, olemme kesälomia lukuun ottamatta asuneet Afrikassa.
Ensin seitsemän vuotta Sambiassa ja elokuusta 2013 lähtien täällä Keniassa. On ollut suuri etuoikeus
olla lähetyskäskyn mukaisesti Jumalan valtakunnan työssä. Olemme iloinneet teistä lähetysystävistä.
Esirukouksenne ovat kantaneet, monien haasteidenkin yli. Jeesuksen täydellinen sovitustyö ristillä on
vuosien aikana tullut aina vain tärkeämmäksi. Olemme saaneet olla kertomassa ja elää Jeesuksen
anteeksiantamuksesta. Työ on edelleen kesken, jatketaan edelleen yhdessä lähetystyössä niin
Afrikassa kuin Suomessakin.
Meillä on valtavasti hyviä muistoja lähetysvuosistamme.
Sarella ja Joanna ovat pääosin varttuneet Afrikan
mantereella. Tiedämme jo nyt, että tulemme
ikävöimään
monia
asioita
täältä.
Valtaosa
kohtaamistamme
ihmisistä
ovat
hymyileväisiä,
ystävällisiä ja auttavaisia. Keniassa on helppo puhua
uskostaan. ”Jumalan siunausta” toivotellaan yleisesti
kaupassakin asioidessa. Kenia on valtavan kaunis maa.
Mikä etuoikeus on saada nähdä elefantti tai kirahvi
savannilla kävelemässä. Tai virtahepo joessa. Kuinka
sininen on nytkin taivas Nairobin yläpuolella, kuinka
lämpimästi
aurinko
taivaalta
meitä
hellii.
Pihapuissamme kypsyvät mangot, avocadot, banaanit
ja guavat. Kauniita lintuja vierailee pihallamme ja
läheisessä Karura-metsässä saamme lintujen lisäksi
ihailla mm. antilooppeja ja apinoita. Kenialainen tee on
mielestämme maailman parasta. Yläkuvassa on
teenpoimijoita Kerichon vehreillä teeviljelmillä. Näitä
maisemia saamme ihailla ajomatkalla Länsi-Keniaan.
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Koemme, että menneiden vuosien aikana olemme vieraantuneet rakkaasta kotimaastamme. Olemme
tehneet työtä täällä pitkään ja varmasti siinä urautuneet. Koemme, että uudet lähetit voisivat tuoda
mukanaan tarvittavia uusia näkökulmia ja erilaista reippautta työhön. Työ Keniassa jatkuu edelleen.
Lähettiystävämme, Maikki ja Virpi, jatkavat kentällä. Matongon teologinen seminaari jatkaa toimintaansa
kouluttaen pastoreita ja diakonissoja. Sambialaisia opiskelijoita on edelleen heidän joukossaan.
Kristittyjen opettajien koulutusta jatketaan
TTC-oppilaitoksessa Matongossa.
Kisumun
kehitysvammaiskoulu (josta kuva) antaa edelleen noin sadalle lapselle koulutusta. Orpo-ohjelman
kautta noin 300 lasta pääsee kouluun ja saavat muutenkin tukea elämäänsä. Credo-ohjelma jatkaa
tyttöjen ympärileikkauksen ja lapsinaittamisen ehkäisemistyössä. Haluamme edelleen tulevaisuudessa
olla aktiivisesti tekemässä lähetystyötä, nyt vain eri kulmasta, tärkeällä lähettäjän paikalla.
Suunnitelmissamme on vierailla touko- ja kesäkuussa sekä vielä elokuussa seurakunnissa siellä
Suomessa. Toivottavasti koronatilanne sallii meidän vierailevan fyysisesti paikan päällä teitä
kiittämässä. Osa teistä on ollut seuraamassa työtämme jo yli 20 vuoden ajan. Ilman teidän uskollista
tukeanne, ei työ olisi ollut mahdollista. Kiitos yhteisestä työstä! Jos jo nyt mieleenne tulee jokin sopiva
tilaisuus, mihin voisimme tulla vierailemaan, ilmoittakaa meille siitä.

Suuret ovat meidän Herramme teot, niistä me saamme iloita. Ps. 126:3
Siunattua vuoden 2022 jatkoa toivottaen,
Satu ja Jorma Arkkila
P.O.Box 377, 00621 Village Market, Nairobi, Kenya

satu.arkkila@sley.fi jorma.arkkila@sley.fi

Rukous- ja kiitosaiheita:
Kiitämme virkistävästä Jouluajasta Suomessa.
Kiitämme Arkkipiispa Ocholasta Keniassa ja piispa Kaumbasta Sambiassa. Rukoilemme heille voimia tehtäviinsä.
Kiitämme Matongon teologisesta seminaarista sekä opettajien kasvatuslaitoksesta. Kiitämme Matongon
orpokodista, orpo-ohjelmasta, Kisumun kehitysvammaiskoulusta sekä Credo-ohjelmasta.
Pyydämme viisautta keskittyä kevään aikana tärkeisiin työtehtäviin ja niiden siirtämisessä seuraajalle.
Sarellan ja Joannan elämä ja opinnot Suomessa.
Pyydämme pandemian hellittämistä maailmassa.
Kiitämme Sleyn työstä ja kaikista työn tukijoista. Pyydämme helpotusta Sleyn taloudellisiin haasteisiin.

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.
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RA/2021/1127

