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Lähetysterveisiä Sambiasta ja Keniasta! 

Tämän kirjeen kaikki kuvat ovat tällä kertaa Sambiasta, jossa Jorma sai lokakuun viimeisellä viikolla 
vierailla. Piispa Kaumba vastaanottaa vieraat aina sydämellisesti. Iloitsemme ja olemme kiitollisia hänen 
evankelioivasta sydämestään. Valitettavasti piispa ei ole saanut rinnalleen kirkkoa vastuullisesti johtavia 
henkilöitä. Tästä johtuen kirkon hallinnon toiminta on monin tavoin haasteellista ja puutteellista. 
Rukoilemme kirkolle hyviä johtohenkilöitä Piispa Kaumban tueksi ja avuksi. Sambiassa vierailemassa 
oli myös Matongon teologisen seminaarin rehtori, Tom Omolo. Hänen pääasiallinen tehtävänsä oli 
Matongossa teologiaa opiskelevan Martin Kanengan harjoittelujakson arvioiminen. Kirkon seurakunnat 
ovat hyvin hajallaan toisistaan ympäri Sambiaa. Matkat ovat pitkiä, vaivalloisia ja kalliita. Kovin usein ei 
piispa pääse eri seurakuntiin vierailemaan. Koulutetut, uskolliset työntekijät seurakuntiin ovat tärkeitä. 
Iloitsemme Matongossa opiskelevista sambialaisista teologi-opiskelijoista sekä kahdesta diakonissa-
opiskelijasta. Toivomme, että heistä tulee hedelmällistä työvoimaa Sambian pieneen kirkkoon piispan 
avuksi.  

Lusakassa toimii virkeä ja aktiivinen Lindan-seurakunta, josta kuvat ovat. Jorman vierailu ajoittui 
uskonpuhdistuksen muistoviikkoon. Tätä vietettiin myös täällä Keniassa seminaarin ja 
muistojumalanpalveluksen merkeissä. Lusakassa Lindan seurakuntalaiset olivat järjestäneet myös 

marssin uskonpuhdistuksen muistoksi 
(yläkuva). Lindan seurakunnassa on aktiivisia 
nuoria, joista iloitsemme. Piispa sai myös 
kastaa uusia jäseniä seurakuntaan. Lindan 
seurakuntalaiset ovat rakentamassa 
kirkkorakennusta tontille, jonka kirkko hankki 
lähetyksen lahjoittamin varoin. Chazangan 
tontin siirto kirkon nimiin ei ole edennyt aivan 
suunnitellussa aikataulussa, mutta toivomme, 
että se saadaan päätökseen mahdollisimman 
pian.  Viereisessä kuvassa Tom Omolo on 
jakamassa ehtoollista yhdessä Piispa 
Kaumban kanssa.  

Sekä Sambian että Kenian koululaiset ovat 
lopettaneet kouluvuotensa lukion viimeistä 
luokkaa käyviä lukuunottamatta. Lukiolaiset 
kirjoittavat parhaillaan lukion loppukokeita, 



muut ovat jo pitkällä, noin kahden kuukauden 
pituisella lomallaan. Uusi kouluvuosi alkaa 
tammikuussa. Sambiassa kummitoiminnan 
tukemana opiskelee vielä neljä opiskelijaa ensi 
vuoden aikana. Kaksi heistä lukion viimeisellä 
luokalla. Loma-aikana Kenian orpo-ohjelmassa 
järjestetään lasten ja heidän huoltajiensa 
tapaamisia eri seurakunnissa. Nämä ovat 
tärkeitä tapaamisia lasten, heidän huoltajiensa 
ja ohjelman henkilökunnan kesken. Yhdessä 
on hyvä käydä läpi lasten iloja ja suruja, 
haasteita ja tulevaisuuden suunnitelmia ja 

ennen kaikkea hiljentyä yhdessä Jumalan Sanan äärelle. Matongon lastenkodin joulujuhlaa vietetään 
Suomen itsenäisyyspäivänä. Credo-tyttöjen koululaisten seminaari on suunnitelmissa tämän kuun 
lopulla. Suuri osa tyttöjen ympärileikkauksista ja naittamisista tapahtuu juuri tämän pitkän koululoman 
aikana, joten Credo-ohjelman ennaltaehkäisevä työ seurakunnissa ja kouluissa on ympäri vuoden 
erittäin tärkeää.  

Lähettienkokouksemme lokakuussa meni hyvin. Olemme kiitollisia teistä uskollisista työn tukijoista, jotka 
teette ensi vuoden ja koko työn suunnittelun jälleen mahdolliseksi Taivaan Isän siunauksella. Olemme 
myös äärettömän kiitollisia, että työlupamme on Kenian valtion toimesta jälleen uusittu ilman ongelmia. 
Taivaan Isälle kiitos hänen siunauksestaan ja johdatuksestaan työssä ja arjessa täällä Keniassa, 
Sambiassa ja koko maailmassa.  

Ihminen suunnittelee tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askeleensa. San. 16:9 

Aurinkoisia loppusyksyn ja alkutalven päiviä 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: 
- Yhteistyökirkkomme Keniassa ja 

Sambiassa  
- Kiitos hyvästä Sambian matkasta. Piispa 

Kaumban avuksi hyviä johtohenkilöitä 
kirkkoon. 

- Samburu-alueen työ 
- Lasten ja nuorten elämä eri tukiohjelmien 

parissa, pitkä loma, tapaamiset lasten 
kanssa loman aikana, Credo-seminaari 

- Sleyn työ kotimaassa ja lähetyskentillä 
sekä taloudellinen tilanne 

- Kiitos hyvästä lähettienkokouksesta 
- Kiitos uusista työluvista 
-  Adventti- ja Jouluaikaan valmistautuminen 
 
 

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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