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Terveisiä Keniasta!
Matkamme Keniaan meni hyvin. Vuokraisäntämme oli pitänyt hyvää huolta kodistamme ja se odotti
meitä hyvässä kunnossa. Koskettavaa oli, että Joannan istuttama kukka kukki kauniisti kotioven vierellä.
Ensimmäinen viikko meni pitkälti siivotessa, sillä kuivankauden pölyn
lisäksi molemmilla puolilla kotiamme rakennetaan uutta asuntoa, joten
myös rakennuspölyä tulee jatkuvasti sisään. Joten vaikka ensimmäisen
viikon aikana saimme kaikki kaapeissakin olleet astiat tiskattua ja
valtaosan vaatteistamme pyykättyä, riittää siivottavaa jokaiselle
päivälle. Tuntuu oudolta olla takaisin kodissamme, jossa tavarat ovat
paikoillaan, mutta tytöt ja koirat puuttuvat.
Korona-tilanne ei Keniassa edelleen näytä kovin hyvältä. Koronarajoitukset ovat edelleen voimassa. Onneksi kirkot saavat toimia, joten
heti alusta pitäen olemme saaneet osallistua messuihin Uhuru
Highwayn kirkolla. Työn tekeminen on kuitenkin hyvin rajoitettua.
Yöllinen ulkonaliikkumiskielto on edelleen voimassa. ”Turhaa”
liikkumista ja esimerkiksi kouluvierailuja ei suositella. Maskipakko on
kodin ulkopuolella. Edelleen joudumme hoitamaan monia työtehtäviä
etänä.
Lähdimme kuitenkin Länsi-Kenian työalueella käymään, vaikka tällä hetkellä Kisumun alueella maan
koronatilanne näyttää huolestuttavalta. Tähän mennessä Keniassa rokotuksia on ollut vain rajoitetusti
saatavilla ja monet ihmiset eivät uskalla ottaa rokotuksia. Kun Kisumussa ja Matongossa
keskustelimme rokotuksista, kuulimme, että monilla ihmisillä oli ennakkoluuloja rokotuksia kohtaan.
Kävimme Matongon orpokodin pihalla viemässä mukanamme tulleita Suomen lähetysystävien tekemiä
peittoja, myssyjä ja muuta ihanaa orpokodin viidelle asukkaalle. Valitettavasti emme voineet leikkiä
lasten kanssa, turvallisuussyistä. Olemme kuitenkin iloisia, että saimme nähdä kodin henkilökunnan ja
sen pienet asukkaat ja viedä mieluiset tuliaiset Suomesta ja rukoilla yhdessä. Saimme muistuttaa lapsia
ja henkilökuntaa, että Suomessa on paljon ihmisiä rukoilemassa heidän puolestaan. Kaikki lähettivät
paljon terveisiä ja kiitoksia, sekä rukouksista että taloudellisesta tuesta että ihanista tuliaisista. Kirjeen
rukousaiheiden vieressä on kuva orpokodin lapsista uudet myssyt päässään.
Matongon teologinen seminaari oli kahden viikon tauolla, mutta sambialaiset teologian opiskelijat olivat
kuitenkin paikalla, sillä aika oli liian lyhyt ja matka kallis kotona käyntiä ajatellen. Martin ja Felix olivat
mukana auttamassa uusien luokkahuoneiden rakentamisessa seminaarille.
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Vierailimme
myös
Kisumun
kehitysvammaiskoululla. Koulu on viime vuonna
saanut uuden rehtorin, Rosemary Omondin,
jonka saimme nyt tavata ensimmäistä kertaa.
Rehtori otti meidät lämpimästi vastaan. Hän
esitteli meille koulun toimintaa ja kertoi, että
koulun tulot riittävät Jumalan armosta koulun
välttämättömiin
menoihin.
Rakennukset
rapistuvat, sillä remontteihin ei juuri ole varaa.
Tällä hetkellä koululla oli 97 eri tavoin apua
tarvitsevaa nuorta. Osa opettelee ihan
jokapäiväisiä elämäntaitoja, peseytymistä,
pukeutumista ja itsestään huolehtimista. Toiset
tekevät pieniä askareita, puutarhanhoitoa, puutöitä, käsitöitä. Nuoret koulussa ovat hymyileväisiä ja
laulavat vieraille mielellään. Mekin saimme kuulla reippaan Annan aloittaman hienon lauluesityksen.
Koululla muistetaan edelleen koulun perustajaa, Sleyn lähettiä Salme Rinta-Komsia, kuten kuvasta
näkyy. Rehtorin lämpimät kiitokset Sleyn tuesta koulun toiminnan mahdollistamiseksi.
Sunnuntaina saimme myös osallistua Kisumun kirkon pihalla pidettävään Jumalanpalvelukseen.
Sunnuntain evankeliumiteksti muistutti meitä rukouksen tärkeydestä. Olemmekin valtavan kiitollisia, että
te tukijat muistatte meitä ja työtä täällä Keniassa rukouksin. Ne kantavat. Kiitos yhteisestä työstä!
Rukouksin Taivaan Isän hyvään huomaan jääden ja jättäen, Satu ja Jorma Arkkila
P.O.Box 377, 00621 Village Market, Nairobi, Kenya

satu.arkkila@sley.fi jorma.arkkila@sley.fi
Sadulla on uusi numero käytössä Keniassa. Vanha numero +254743030888 on poistunut kokonaan käytöstä. Uusi numero on
+254114968919
Rukous- ja kiitosaiheita:
Kiitämme hyvästä paluusta Keniaan. Olemme
kiitollisia hyvästä vuokraisännästämme.
Pyydämme pandemian hellittämistä maailmassa.
Muistamme yhteistyökirkkojamme Keniassa ja
Sambiassa. Piispa Ocholaa ja Piispa Kaumbaa.
Kiitämme orpo-ohjelmasta, Matongon orpokodista,
Kisumun kehitysvammaiskoulusta, Credo-ohjelmasta ja
Matongon seminaarista.
Kiitämme Sarellan ja Joannan hyvin alkaneesta
syyskaudesta.
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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