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Kiitos kesästä 
 

Satu ja Jorma Arkkilan lähettikirje 5/2019   Nairobissa syyskuussa 2019 
 

 

Kesäiset terveiset Nairobista! 

Saimme jälleen viettää kesäaikaa Suomessa. Kiitos monista hyvistä lähetystilaisuuksista, joissa saimme 
välittää kuulumisia täältä Keniasta ja vähän Sambiastakin. Kiitos teille lähettäville seurakunnillemme 
jälleen vieraanvaraisuudesta. Suomen kesä virkisti, jälleen! Olemme kiitollisia kesäpaikastamme 
Miekojärvellä, jossa saimme jälleen koko perheen kanssa levätä Suomen upeasta luonnosta ja 
sukulaisten tapaamisesta nauttien. Aikamme mökillä oli hieman viileähkö, mutta säiden puolesta kesä 
jatkuu täällä Keniassa, jossa jo reilun kuukauden olemme ehtineet töitä jatkaa. Kiitos Taivaan Isälle 
hienosta Suomen maastamme ja sen vuodenajoista.  

Arki on pyörähtänyt normaalisti käyntiin täällä Nairobissa. Koti ja koirat odottivat paluutamme hyvässä 
kunnossa. Joanna jatkaa koulussa ja valmistautuu touko-kesäkuussa pidettäviin IGCSE (International 
General Certificate in Secondary Education) – kokeisiin. Tämän jälkeen edessä häämöttävät IB-opinnot. 
Sarella oli kolmisen viikkoa luonamme täällä Nairobissa ja palasi sitten opintojen pariin Aberdeeniin. 
Hänelläkin on jo mietteisessä minne suuntautua näiden opintojen jälkeen.  

Jorma on jatkanut töitään, joista pääosa on tällä hetkellä Kisumun ja Matongon suunnalla. Orpo-ohjelma 
jatkaa lasten tukemista ja kouluttamista. Uusia lapsia ei pariin vuoteen ole otettu ohjelmaan mukaan, 

mutta tuettavia on edelleen noin 400. Monella nuorella on 
aikamoisia haasteita elämässään. Orpo-ohjelman työryhmä 
pyrkii heitä tukemaan kykyjensä mukaan. Matongon 
orpokoti jatkaa edelleen toimintaansa. Lapset ovat 
säihkyväsilmäisiä vaikeista taustoista huolimatta. Matongon 
mäellä teologian opiskelijat ja opettaja-opiskelijat jatkavat 
opintojaan. Olemme iloisia myös sambialaisista ja muista 
ulkomaalaisista opiskelijoista Matongossa.  

Tyttöjen ympärileikkausta ja lapsinaittamista 
ennaltaehkäisevä Credo-ohjelma sai jälleen uusia tukijoita 
Suomen matkamme aikana. Iloitsimme kususta Credo-tyttö 
Jacklinen häihin, vaikka emme hääjuhlaan päässeetkään 
nyt osallistumaan. Jackline tuli ohjelman piiriin suoritettuaan 
peruskolun. Ohjelman tukemana hän kävi lukion ja opiskeli 
lastentarhan opettajaksi. Nyt Jackline oli löytänyt itselleen 
aviomiehen. Koulutetun tytön ei ole aina helppoa löytää 
paikkaa omassa yhteisössään, joten iloitsemme Jacklinen 
onnesta. Kiitämme, että hän sai kasvaa nuoreksi naiseksi, 
ennen avioitumista. Iloitsemme myös, että monet Credo-
ohjelman tytöt ovat tulleet toisilleen läheisiksi.   



Sambiassa LECA-kirkko on kokoontumassa hiippakunnan kokoukseen. Pienellä kirkolla on edelleen 
haasteita hallinnossaan ja kirkko toimii edelleen pääosin Sleyn taloudellisen tuen varassa. Iloitsemme 
Piispa Kaumban evankelioivasta otteesta ja sydämestä kirkossa. Rukoilemme, että Matongossa 
opiskelevat nuoret tulevat valmistuttuaan olemaan Piispalle hyvänä tukena LECA-kirkon työyhteydessä.  

Keniassa suoritettiin väestönlaskenta elokuun lopulla. 
Mielenkiinnolla odotamme sen tulosta. Nairobissa arvioidaan 
asuvan noin neljä miljoonaa ihmistä. Vaikka asumme 
miljoonkaupungissa, saamme elää kauniin luonnon keskellä ja 
ihailla yllättävän paljon eläimiä. Pihallamme on vieraillut mm. 
piikkisika ja valitettavasti myös käärme. Lähes päivittäin 
saamme ihailla kruunukurkia, marabu-haikaroita ja iibis-lintuja. 
Apinoita ja kameleonttejakin näkyy pihapiirissä. Viereisessä 
kuvassa Joanna on valtakunnallisilla evankeliumijuhlilla 
Porissa Vinkki-lehden maskotin, Kame-kameleontin kanssa. 
Vinkki on Sleyn kustantama lastenlehti. Se on hyvä lahjaidea 
lapsille ja varhaisnuorille. Vinkistä voi myös nyt lukea uuden 
Kenian lähettiperheemme, Gröhnien kuulumisia jokaisessa 
lehdessä. Iloitsemme Gröhnien elokuussa syntyneestä Anni-
vauvasta ja odotamme heidän paluutaan Suomesta takaisin 
kentälle.  

Lokakuun puolivälissä kokoonnumme lähettienkokoukseen. 
Syyskokouksen pääpaino on tulevan vuoden suunnitelmissa. 
Olemme kiitollisia, että jälleen saamme kokoontua yhteen uutta 
työvuotta suunnittelemaan. Marraskuun alussa työlupamme on 
jälleen umpeutumassa. Olemme jo vieneet työluvan 
uusintapaperit kirkolle eteenpäin välitettäväksi. Jätämme 
erityiseksi rukousaiheeksi työlupien vaivattoman uusimisen.  

Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä. Iäti kestää hänen armonsa. 
     Psalmi 136 
 

Siunausta Suomen syksyyn toivottaen, 

Satu ja Jorma Arkkila, Joanna ja Sarella 

P.O.Box 377, 00621 Village Market, Nairobi 
sähköposti: satu.arkkila@sley.fi jorma.arkkila@sley.fi 
 

Rukous- ja kiitosaiheita: 
- Kiitos hyvästä kesäajasta Suomessa 
- Yhteistyökirkkomme Keniassa ja Sambiassa  
- Lasten ja nuorten elämä ja koulutus eri tukiohjelmissa, Sarellan ja Joannan elämä ja opinnot 
- Samburutyö 
- Työlupiemme uusiminen, jotka vanhenevat marraskuun alussa 
 

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 Arkkilan rengas + oma kotiseurakuntasi.  

Viitenumeron saat Sinikka Ahvenaiselta sinikka.ahvenainen@sley.fi tai puh. 050 348 4645. 

Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon. 
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