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Nairobissa tammikuussa 2020

Hyvää Uutta Vuotta Keniasta!
Kiitos jälleen kaikesta jouluajan muistamisesta. Tämä oli perheellämme seitsemäs joulu täällä
Nairobissa. Oli ilo saada jälleen viettää joulua koko perheen kesken ja huomata, että meillä on selkeät
rutiinit joulunvietolle täällä Nairobissa. Iloitsemme myös hyvistä naapureistamme. Uutena vuotena
meille tarjottiin naapurissa vuohta ja kävimme myös opettelemassa miten chapati-leipiä valmistetaan.
Tyttöjen pitkä loma opinnoista oli meille kaikille virkistykseksi ja uusi vuotemme on lähtenyt hyvin
käyntiin. Sarella on palannut näillä näkymin viimeiseksi kevääksi Aberdeeniin. Hän saa kandi-opinnot
valmiiksi kesäkuussa. Joanna on juuri lopettanut IGCSE-harjoitus-kokeet, jotka ovat touko-kesäkuulla.
Jorma on ehtinyt tämän vuoden puolella matkustaa jo kahdesti Kisumuun ja Satu pitää
kokoontumisviikonlopun opiskeluikäisille Credo-tytöille. Arki siis pyörii hyvin jälleen.
Olemme juuri saaneet juhlia yhteistyökirkkomme kanssa uuden arkkipiispan virkaan asettamista.
Eläkkeelle jäänyt arkkipiispa Walter Obare oli mukana uuden arkkipiispan, Joseph Ochola Omolon,
virkaan asettamisessa. Juhlasunnuntaita vietettiin Uhurun kirkolla, jonka pihamaa oli täynnä
seurakuntalaisia ja kirkon pastoreita, vastuunkantajia ja jäseniä ympäri Keniaa. Yläkuvassa eläkkeellä
oleva Walter Obare puhuu juhlaväelle. Arkkipiispan virkaan asettamisen teema oli Jesajan kirjasta,
jossa puhutaan lammaslauman kuljettamisesta, johdattamisesta, kaitsemisesta ja kokoamisesta.
Kiitämme uudesta arkkipiispasta ja jätämme hänen työnsä erityisiin rukouksiin.
Keniassa ja Sambiassa paikallisten koulujen uusi
lukuvuosi alkaa tammikuussa. Eri tukiohjelmien lapset ja
nuoret ovat siis aloittaneet uuden kouluvuoden.
Peruskoulun lopettaneet ovat etsineet lukiopaikan tai
hakevat ammatillista koulutuspaikkaa. Lukion päättäneet
miettivät
jatko-opintoja.
Myös
Kisumun
kehitysvammakoulu on jatkanut toimintaansa pitkän
joululoman jälkeen. Credo-ohjelman opiskeluikäiset
kokoontuivat yhteiseen viikonloppuun täällä Nairobissa.
Mukana oli myös jo ohjelmasta valmistuneita, nyt jo
nuoria naisia. Saimme viettää hyvän päivän yhdessä ja
sunnuntaina
osallistua
Jumalanpalvelukseen
Kawangwaren seurakunnassa. Kuvassa olevat tytöt ovat
lopettaneet
lukion
ja
miettivät
jatko-opintoja.
Muistammehan myös erityisin rukouksin niitä tyttöjä ja
opiskelijoita, jotka ovat saaneet opintonsa päätökseen ja
etsivät töitä.
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Jormalla on edessä työmatka Sambiaan. Sambian päivät ovat usein varsin tiiviitä, kun Jorma on mukana
kokouksissa kirkon johdon kanssa, jatkaa Chazangan kiinteistön siirtämistä kirkon nimiin ja hoitaa
erilaisia virallisia paperiasioita kirjanpitäjän ja lakimiehen kanssa sekä valtion virastoissa. Iloitsemme,
että Sadulla ja Joannalla on mahdollisuus lähteä matkalle mukaan. Satu tapaa Lusakassa kummilapset,
mutta on matkalla mukana pääosin omin kustannuksin ja toivookin, että aikaa jää myös Joannan kanssa
kierrellä, tavata ystäviä ja muistella vuosia 2006-2013 Sambiassa. Joanna on käynyt Sambiassa vain
kerran poismuuttomme jälkeen ja tuostakin matkasta on vuosia kulunut jo yli viisi. Iloitsemme, että
saamme jälleen tavata Piispa Kaumbaa. Rukoilemme edelleen, että piispa saisi ympärilleen uskollisia
ja motivoituneita ja ennen kaikkea Jeesukseen katsovia työntekijöitä.
Itse Herra tulee suuressa voimassaan, hän hallitsee vahvalla kädellään. Hän kuljettaa mukanaan työnsä
palkkaa, johdattaa laumaa, jonka on omakseen hankkinut, paimenen lailla hän kaitsee sitä, omin käsin
hän kokoaa sen yhteen. Karitsoita hän kantaa sylissään, emolampaita hän ohjailee eteenpäin. Jesaja
40:10-11
Siunattua vuoden jatkoa toivottaen,
Satu,Jorma ja Joanna Arkkila, sekä Sarella
P.O.Box 377, 00621 Village Market, Nairobi
sähköposti: satu.arkkila@sley.fi jorma.arkkila@sley.fi

PS. Kenian työstä ja sen lähetyshistoriasta kiinnostuneille on tarjolla viikonloppu seminaari Karkun
evankelisella opistolla toukokuussa. Lisätietoja numerosta 03-5134151
Rukous- ja kiitosaiheita:
- Yhteistyökirkkomme Keniassa ja
Sambiassa
- Kiitos Arkkipiispa Joseph Ocholasta,
siunausta hänen virkaansa ja elämäänsä
- Sambian matka 28.1.-2.2., Piispa Kaumba
- Samburu-alueen työ, kiitos samburunkielisestä Uudesta Testamentista
- Lasten ja nuorten elämä eri tukiohjelmien
parissa
- Lähettikokouksemme helmikuun
loppupuolella
- Sarellan ja Joannan opinnot ja
tulevaisuuden suunnitelmat
- Kiitos virkistävästä Adventti- ja Jouluajasta
koko perheen kesken
- Sleyn työ kotimaassa ja lähetyskentillä
sekä taloudellinen tilanne, uskolliset työn
tukijat
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