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Paastonajan terveisiä Keniasta!
Lähes kaksi vuotta Keniassa voimassa ollut maskinkäyttöpakko kaikkialla kodin ulkopuolella on juuri
päättynyt. Maskia suositellaan edelleen käytettäväksi kokoontumisissa sisätiloissa, mutta kokoontua
saa ilman rajoituksia. Myös lämmön mittaaminen yleisiin tiloihin mennessä lopetetaan. Keniassa ollaan
kiitollisia, että pandemia ei ole täällä ollut niin vakava kuin monin paikoin muualla maailmassa. Jätämme
rukouksiin, että korona ei lähde uudelleen leviämään ja pandemia muutenkin hellittäisi koko
maailmassa.
Helmi- ja maaliskuun aikana Jorma on ehtinyt tehdä useamman matkan Länsi-Keniaan, jossa valtaosa
ajasta menee orpo-ohjelman kokouksissa ja tapaamisissa. Muistammehan orpo-ohjelman
henkilökuntaa, joka tekee töitä näiden vähäosaisten lasten hyväksi. Myös Satu oli yhdellä matkalla
mukana. Yhdessä vierailimme Matongon teologisella seminaarilla. Valitettavasti sambialaisten
opiskelijoiden paluu opintojen pariin ei sujunut aivan suunnitelman mukaisesti. Toinen oli lähtemässä
matkaan niin myöhään, että jo puolet lukukaudesta oli kulunut. Päätettiin, että hän jää Sambiaan ja
palaa ajoissa seuraavana lukukautena opintoja kertaamaan ja jatkamaan. Toinen opiskelija saapui
koululle, aika paljon myöhässä kyllä hänkin. Kun opinnot muutenkin ovat vaativia, tuo jokainen
menetetty oppipäivä lisähaasteensa opintoihin. Sitoutumista ja motivaatiota tarvitaan opintojen
suorittamiseen.
Matongon orpokodilla tapasimme kodin kaikki tämänhetkiset viisi lasta. Kenian valtio ei enää uusi
entisenlaisten orpokotien toimilupia. Tällä hetkellä Matongon orpokodilla asuville lapsille etsitään
yhteistyössä valtion kanssa uusia koteja. Olemme kiitollisia, että
orpokoti on saanut tarjota turvallisen kristillisen kasvuympäristön
monille lapsille menneiden vuosikymmenten aikana. Oli suuri ilo
saada viettää näiden kirkassilmäisten lasten kanssa laulu- ja
rukoustuokio ulkotiloissa. Meillä oli myös vietävänä pehmeitä
tuliaisia lapsille; jälleen te uskolliset lähetyksen tukijat olitte
valmistaneet pehmeitä nuttuja. Lisäksi Joanna halusi lähettää
Nairobiin jääneistä pehmoleluistaan halikaverit jokaiselle lapselle.
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tervetulotoivotukseksi. Teidän uskollisten tukijoiden avulla Sley sai
viime vuoden lopulla lähettää 15000,- euroa koululle remonttitöitä
varten. Kiitollisena rehtori Rosemary Omondi esitteli kaikkea, mitä
tällä lahjoituksella oli saatu aikaan. Rakennuksissa oli uusi
ulkomaalipinta, ruokailuhuoneen lattia oli kokonaan korjattu,
välikattoja oli korjattu, putkitöitä oli tehty ja rehtori esitteli
tyytyväisenä, miten nyt jokaiseen lavuaariin tulee vettä! Lapsia
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koululla on rekisteröityneenä yli 100, tosin nyt paikalla heitä oli vain 77. Monissa perheissä korona on
lisännyt taloudellisia haasteita ja koulujen lukukausimaksujen maksaminen on entistä vaikeampaa.
Sekä viime että tänä vuonnahan kouluvuoteen on lisätty yksi lukukausi, jotta vuoden 2020 menetetyt
kaksi lukukautta saadaan kirittyä kiinni ja vuoden 2023 alussa lapset palaavat normaaliin koulurytmiin.
Tällä hetkellä Kenian koululaiset ovat lomalla, vain lukion viimeisellä luokalla olevat kirjoittavat
loppukokeitaan. Peruskoululaiset ovat juuri lopettaneet loppukokeensa. Uusi kouluvuosi alkaa huhtitoukokuun vaihteessa ja päättyy joulukuussa. Suunnittelemme seminaaria Credo-tytöille vielä
maaliskuun aikana pidettäväksi. Olisi todella hienoa, jos saisimme kokoontua yhteen yli kahden vuoden
tauon jälkeen.
Olemme valmistautumassa lähettienkokoukseen. Tällä kertaa saamme kokoukseen mukaan Sleyn
toiminnanjohtajan Tom Säilän. Iloitsemme Tomin vierailusta kovasti. Kenian vierailun jälkeen Tom
jatkaa Ugandaan, missä Pauli Vanhanen perheineen on kuun alussa saanut vastaanottaa uuden
lähettipariskunnan kentälle. Iloitsemme, että Sley on saanut lähettää Anna ja Taisto Sokan viime
lähetyskurssilta kentälle työhön. Muistammehan heidän sopeutumistaan rukouksin.
Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja
minä Isän. Minä panen henkeni alttiiksi lampaiden puolesta.” Joh. 10:14-15
Siunattua paastonajan jatkoa toivottaen,
Satu ja Jorma Arkkila
(P.O.Box 377, 00621 Village Market, Nairobi, Kenya
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Rukous- ja kiitosaiheita:
o Kiitämme Arkkipiispa Ocholasta Keniassa ja piispa Kaumbasta
Sambiassa. Rukoilemme heille voimia tehtäviinsä.
o Kiitämme Matongon teologisesta seminaarista sekä opettajien
kasvatuslaitoksesta. Muistamme erityisesti sambialaisia teologian
opiskelijoita opinnoissaan.
o Kiitämme Matongon orpokodista. Rukoilemme hyvien, rakastavien ja
kristillisten kotien löytymistä orpokodin tämän hetkisille asukkaille.
o Kiitämme orpo-ohjelmasta, Kisumun kehitysvammaiskoulusta sekä
Credo-ohjelmasta.
o Pyydämme viisautta keskittyä kevään aikana tärkeisiin työtehtäviin ja
niiden siirtämisessä seuraajille.
o Lähettienkokouksemme ja toiminnanjohtaja Tom Säilän vierailu
Keniassa ja Ugandassa. Pyydämme hyvää yhteishenkeä
yhteistyökirkon ja lähetyksen välille.
o Sarellan ja Joannan elämä ja opinnot Suomessa.
o Pyydämme pandemian hellittämistä maailmassa. Kiitämme, että
tilanne Keniassa näyttää aiempaa paremmalta.
Ukrainan tilanne. Rauhan säilyminen Euroopassa.
Kiitämme Sleyn työstä ja kaikista työn tukijoista. Pyydämme helpotusta Sleyn taloudellisiin haasteisiin.

Lähetyksen rukouskalenteri: https://www.sley.fi/rukouskalenteri2022 Sleyn rukoussivut: https://www.sley.fi/rukoile/

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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