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Credo-ohjelman terveisiä 4/2021                                                                       Marraskuussa 2021 
 

Credo-ohjelman terveisiä Keniasta! 

Yleensä tähän aikaan vuodesta olemme Susan-diakonissan kanssa olleet valmistelemassa 
joulukuun seminaaria Credo-tytöille. Tänä vuonna seminaaria ei valitettavasti voida järjestää, mutta 
toivomme, että ensi vuonna saamme jälleen kokoontua yhteen. Olen ajatellut ohjelman tyttöjä ja 
lukenut Miriam Karjalaisen kirjoittamaa maisterityötä Credo-ohjelmasta nimeltä ”Empowering Girls 
through Credo Program – Preventing Female Genital Mutilation in Kenya” joka löytyy osoitteesta 
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021100418296 Toivon, että myös tätä työtä voisimme yhdessä tyttöjen 

kanssa käsitellä seuraavassa seminaarissamme. Työssä tulee hienosti esille tyttöjen omat 
kokemukset ja ajatukset. Monen Credo-tyttömme tausta on todella koskettava. Länsimaisesta 
näkökulmasta ei oikein osaa edes uskoa, että tällainen elämä on edelleen 2020-luvulla todellisuutta 
vielä monessa paikassa ympäri maailmaa. Tyttöjen tarinat koskettavat sydäntä. Kehoitan kaikkia 
englanninkielen taitoisia lukemaan työn internetistä. Tähän kirjeeseen olen koonnut muutamia otteita 
työstä tyttöjen haastatteluista. Ne kuvaavat, minkälaisten haasteiden kanssa Credo-ohjelma 
työskentelee.  

- Vanhempani antoivat minut köyhyyden vuoksi pois eräälle miehelle. En ollut koskaan nähnyt häntä, 
en koskaan puhunut hänen kanssaan. Ja syy miksi he näin toimivat, oli että he saisivat muutaman 
lehmän, jotka he voivat (myytyään) käyttää muihin asioihin. Se on kuin myisi oman tyttärensä 
saadakseen ruuan tai jonkin muun asian. 

- Tapasin erään tytön ja aloin itkeä. Hänet oli pakotettu hyvin vanhalle miehelle. Ei isoisälle vaan 
isoisoisälle. Kun tyttö on ympärileikattu, he pysyvät paikoillaan kaksi viikkoa, sen jälkeen heidät 
naitetaan. Edes haava ei ole vielä parantunut. Mitä se saa sinut tuntemaan? Minut se saa itkemään ja 
sitten minä sanon Jumalalle, anna minulle keinoja lopettaa tämä.  

- Itse asiassa se mies, jolle minut oli tarkoitus naittaa, kuoli. Joten tällä hetkellä voisin olla 
yksinhuoltajaäiti ilman koulutusta, ilman mitään, joten köyhyys vain jatkuisi. 

- Et voi vain itse puhua, vaan sinun täytyy olla kuin afrikkalainen tyttö. Tuo tyttö, jonka joku herättää 
aamulla ja sanoo: haluan että menet tuon ihmisen kanssa naimisiin. Ja sinä teet sen koska sinä olet 
sieltä (Afrikasta). 

- Vanhempia täytyy opettaa, ei vain tyttöjä. Koska kun vanhempi sanoo ”Ei”, lapsella ei ole oikeutta 
sanoa ”minä teen sen”.  

- Isoäitini sanoi minulle, että hän ei hyväksy minua, jos en suostu ympärileikkaukseen. Edelleen hän 
sanoo minulle ettei hyväksy minua, kunnes minut ympärileikataan. Minä sanoin hänelle: ”En koskaan, 
voit olla hyväksymättä minua, mutta minä en suostu ympärileikkaukseen.” 

 

https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021100418296
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- Nyt minulla on ääni ja sanon että Credo on tuonut minut hyvin pitkälle.  

- Ja he (ohjelma) toivat minut pimeydestä, ylös, ylös valoon. 

- Hengellisesti olen vahva, sillä olen saanut opetusta luterilaisuudesta. Se on kantanut minua tähän mitä 
olen tänään. 

- Kerron heille (muille tytöille), että elämä on vaikeaa. Opiskele ja opettele elämäntaitoja ja tule lähelle 
Jumalaa. Kaikki tulee olemaan hyvin. 

- Näen, että kun omaat koulutuksen, elämä on parempaa. 

- Voin sanoa, että olen ylpeä itsestäni, oikeasti. Olen todella ylpeä itsestäni, mutta saavuttaaksesi sinun 
täytyy olla kärsivällinen. Mikään ei tule helposti, ei mikään. 

- Olen ylpeä siitä, mitä olen tänään. Olen kahden lapsen äiti ja Credo on auttanut minua tähän missä 
nyt olen. Minulla on työpaikka ja saan tehdä työtä. Saan elää elämää, josta olen ylpeä. 

- Kun sinua on autettu, sinun täytyy auttaa myös muita. Näin ympyrä jatkuu eteenpäin. 

- Viime vuonna (seminaarissa) rukoilimme, että Jumala antaisi meille hyviä työpaikkoja ja hyvän 
terveyden, että emme vain tukeutuisi ulkomailta tulevaan apuun. Me voimme myös olla auttavina 
käsinä Credossa. Me, jotka olemme saaneet apua Credo-ohjelmasta, voimme tehdä Credon 
kuuluisaksi, kun astumme esiin ja puhumme Credosta. 

- Ilman Credoa en nyt olisi tässä. Mieleni on valtavan kiitollinen. Kerro heille, olen niin onnellinen. Olen 
niin onnellinen. 

Monet tytöt ihmettelevät, miten tuntematon ihminen kaukana 
Suomessa on saanut juuri hänet sydämelleen; ”Mistä tällainen 
rakkaus?” Saamme kertoa tytöille kummien heijastavan Jumalan 
rakkautta eteenpäin. Suuret kiitokset teille antamastanne lahjasta 
Credo-tytöillemme. Tukenne avulla tytöt saavat käydä koulua, 
kasvaa pienistä tytöistä aikuisiksi naisiksi, tehdä omaa 
elämäänsä koskevia päätöksiä, opiskella, saada koulutuksen ja 
hengellisen kasvupohjan kautta paremmat lähtökohdat 
elämäänsä. Saamme aloittaa Adventtiajan ja yhdessä 
vastaanottaa lahjoista suurimman; seimeen syntyneen 
Vapahtajan, Jumalan ainoan Pojan, joka ristinkuolemallaan  ja 
ylösnousemuksellaan sovitti syntimme ja aukaisi meille 
taivastien. Tällä tiellä on kaikista maallisista haasteista huolimatta 
riemullista kulkea.  
 
Ihmetellen aina katso rakkautta Jumalan, lahjaksi hän maailmalle antoi Pojan ainoan. Enkelitkin hämmästyy, 
se on heille riemun syy.  
Ihmetellen aina katso taivaan suurta ihmettä: seimen lapsen kirkas silmä sammui kerran ristillä. Silloin synnit 
ihmisten vaipui vereen Jeesuksen.   - Siionin Kannel 17 

 
Siunauttua Jouluaikaa kaikille!  Satu Arkkila satu.arkkila@sley.fi 

P.O.Box 377, 00621 Village Market, Nairobi, Kenya 
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