Satu ja Jorma Arkkilan lähettikirje 3/2022

Huhtikuussa 2022

Lähetysterveisiä!
Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi, nyt ja aina. Psalmi 121:8
Olemme päättämässä lähetyskauttamme Keniassa. Satu on jo lentänyt Suomeen, Jorma on vielä
Keniassa ja saapuu Suomeen heti Vapun jälkeen. Touko-, kesä-, ja elokuussa kierrämme seurakuntia
Suomessa. Toivottavasti näemme näissä tilaisuuksissa!
Saimme pitää hyvän lähettienkokouksen yhdessä toiminnanjohtajamme Tom Säilän kanssa. Keniaan
jäävien lähettiemme, Maikin ja Virpin kanssa pidimme vielä yhdessä ensi vuotta suunnittelevan
budjettipalaverin hieman ennen Sadun paluuta Suomeen. Nairobin kotimme alkaa olla tyhjä. Kaapit on
tyhjennetty, osa huonekaluista myyty pois, pieni muuttokuorma lähtee vielä kohti Kisumun
lähetysasemaa.
Maaliskuun
2020
lopulla
saimme
maailman
koronatilanteen
vuoksi
evakuointimääräyksen kohti Suomea. Joanna pakkasi kahden vuorokauden varoitusajalla mukaansa
huoneestaan kahteen matkalaukkuun tärkeimmät tavaransa. Muut jäivät huoneeseen häntä
odottamaan. Syksyllä 2020 Joanna aloitti kahden vuoden IB-lukion Helsingissä Ressun lukiossa, eikä
halunnut enää palata Keniaan jatkamaan koulunkäyntiä. Me vanhemmat saimme nyt viettää monta
iloista, haikeaa ja kiitollista hetkeä Joannan huonetta ja muita kaappejamme tyhjentäessämme. Kuinka
paljon hienoja muistoja saimmekaan muistella! Niistä olemme
kiitollisia. Tällä hetkellä Joannan tyhjän huoneen nurkkaan on
pinottu kymmenen laatikkoa, jotka ovat lähdössä lentorahtina
Suomeen. Ne sisältävät perheellemme tärkeitä muistoja Afrikan
vuosiltamme. Paljon tavaraa saimme lahjoittaa eteenpäin,
paikallisille kouluille ja paikallisille ystävillemme. Viereisessä
kuvassa
hymyilee
iloisena
lahjoituksista
Kisumun
kehitysvammaiskoulun rehtori Rosemary Omondi.
Olemme koko perhe uuden edessä. Sarella on juuri jättänyt
maisteri-työnsä arvioitavaksi ja miettii onko edessä työelämän
aloittaminen vai jatko-opinnot. Joanna valmistautuu IBloppukokeisiin, jotka hänellä alkavat 5.5. Joannaa kiinnostaa
niin moni asia, että on vaikea päättää mitä haluaisi
tulevaisuudessa opiskella. Me vanhemmat emme vielä tiedä
mitä tulemme syksystä eteenpäin tekemään, mutta luotamme,
että Jumala johdattaa meidänkin tulevaisuutemme.
Jorma sai Pääsiäislauantaina olla mukana CCP-orpo-ohjelman
alumni-tapaamisessa Kisumussa, josta yläkuva. Tapaamiseen
oli kutsuttu ohjelmasta jo valmistuneita nuoria aikuisia. Oli
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innostavaa saada nähdä ja kuulla näitä haastavista olosuhteista ponnistaneita nuoria, jotka ovat
ohjelman tuella opiskelleet itselleen ammatin ja pärjäävät nyt elämässään. Jorma on vielä käymässä
Samburussa, ennen paluuta Suomeen. Edellisestä Samburun reissusta on jo vuosia, joten jätämme
erityisiin rukouksiin, että tämä matka saisi toteutua suunnitellulla tavalla.
Satu sai viettää Pääsiäistä Suomessa. Heti Pääsiäisen jälkeisenä
tiistaina vietettiin Helsingin Luther-kirkolla ”Baraka- siunaus” – Keniakirjan julkaisujuhlaa. Kirja antaa hyvän välähdyksen Kenian työhön,
sillä kirjaan on koottu useiden Kenian lähettien lyhyitä kirjoituksia
työstään Keniassa. Kirjaa voi tilata Anna Poukalta Sleyn toimistolta.
(anna.poukka@sley.fi). Olemme kiitollisia yli viidenkymmenen vuoden
työstä Keniassa ja rukoilemme työlle edelleen siunausta.
Toivottavasti tapaamme kesän aikana. Tervetuloa valtakunnallisille
evankeliumijuhlille Karkkuun 1-3.7. https://www.evankeliumijuhla.fi/
sekä tapaamaan meitä seurakuntakierroksellamme. Lisätietoja
Sanansaattajasta ja seurakuntien omista tiedotteista.
Sinä suojaat minua edestä ja takaa, sinä lasket kätesi minun päälleni. Sinä
tiedät kaiken. Se on ihmeellistä, siihen ei ymmärrykseni yllä. Psalmi 139
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Rukous- ja kiitosaiheita:
o Kiitämme Sleyn Kenian työn yli 50-vuoden taipaleesta!
Pyydämme siunausta kaikelle työlle Keniassa.
o Pyydämme Arkkipiispa Ocholalle Keniaan ja piispa
Kaumballe Sambiaan voimia ja siunausta tehtäviinsä.
o Tulossa olevat Kenian presidentin vaalit elokuussa.
o Kiitämme kaikista työn tukijoista ja pyydämme
siunausta seurakuntavierailuille.
o Valtakunnalliset evankeliumijuhlat Karkussa 13.7.2022.
o Pyydämme pandemian hellittämistä maailmassa.
o Rukoilemme rauhaa Ukrainaan.
o Asettautuminen ja sopeutuminen Suomeen. Joannan
ylioppilaskirjoitukset toukokuussa. Koko perheelle
siunausta syksyn suunnitelmiin.
o Rukouskalenteri: https://www.sley.fi/rukouskalenteri2022
o Sleyn rukoussivut: https://www.sley.fi/rukoile/
Lähtökahveilla naapureilla Nairobissa

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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