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Kisumun kulmilta 
Virpi Otienon lähettikirje 6/2021        22.11.2021 

 

 
Tervehdys jälleen Kisumusta! Lähettienkokousta saimme viettää lokakuun lopussa hyvässä 
hengessä Nairobin lähellä Naivashassa eräässä pienessä hotellissa. Lähetysjohtajamme Ville 
Auvinenkin saapui Suomesta kokoukseen. Virkistykseksi kenialainen luonto tarjoili taas 
parastaan, kun kävimme kävelemässä tämän sivun kuvien maisemissa. Kenia on kovin 
monimuotoinen maa ja lännen vehreys muuttui noiden seutujen kuivempaan maastoon. Myös 
yöt ovat tuolla viileämpiä kuin täällä Kisumussa ja hetken veikin taas tottua tähän lämpimään 
ilmanalaan. 
 
Viime kirjeessäni kyselin teiltä aiheita, joista haluaisitte kuulla kirjeissäni. Muutamia ehdotuksia 
ja kysymyksiä sain paluupostissa ja nyt on hyvä hetki käydä käsiksi joihinkin niistä. Kuten usein 
kirjeissäni on tullut esiin, opetan Matongon teologisessa seminaarissa lähinnä 
diakoniopiskelijoita erilaisissa käytännön aineissa. Englanniksi näitä opiskelijoita kutsutaan 
diakonissoiksi (deaconess), koska seurakunnissa diakoniatyötä tekevät naiset, ja nimitys 
viittaakin suoraan heidän sukupuoleensa. Tämän vuoksi joskus saatan itsekin epähuomiossa 
kirjoittaa diakonissaopiskelijoista, mutta todellisuudessa heidän tutkintonsa ei sisällä 
terveydenhoidollista osaa, kuten Suomessa diakonissojen tutkinto, joten oikeampi tapa on puhua 
diakoniopiskelijoista. 
 
Matongon teologinen seminaari on Kenian evankelisluterilaisen kirkon oma koulutuslaitos, joten 
sieltä valmistuvat diakonit sijoittuvat suoraan yhteistyökirkkomme seurakuntiin, joissa he 
työskentelevät yhdessä pappien ja evankelistojen kanssa. Myös muista Afrikan maista 
koulutukseen lähetetyt ovat kaikki sikäläisten luterilaisten kirkkojen tulevia työntekijöitä. 
Keniassa diakonien työnkuvaan kuuluu vierailuja seurakuntalaisten luona niin kodeissa kuin 
sairaaloissakin samalla neuvoen heitä elämän eri osa-alueilla tarpeen mukaan. Raamattupiirien 
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ja pyhäkoulujen pitäminen, hätäkasteet sekä erilaiset laupeudentyöt kuuluvat myös diakonien 
toimenkuvaan. Sunnuntaisin diakonit laittavat kirkon ja alttarin valmiiksi jumalanpalvelusta 
varten, sillä suntioita ei erikseen ole. Työaikaa ei ole määritelty, joten päivät ja niiden sisältö 
vaihtelevat tilanteesta riippuen. Diakoneille on periaatteessa määritelty kuukausipalkka. 
Seurakuntien taloudellinen tilanne vaihtelee kuitenkin huomattavasti, joten palkan maksaminen 
edellyttää sitä, että seurakunta on saanut kerättyä tarvittavat rahat kokoon kolehdeista ja muista 
mahdollisista tulonlähteistä, mikä ei aina toteudu. Palkan pienuudesta johtuen diakonit 
saattavat esimerkiksi viljellä maata tai ommella vaatteita lisätuloja ansaitakseen. 
 
Joulu lähestyy ja ensimmäinen adventti on jo tulevana sunnuntaina. Hyvä on tänäkin vuonna itse 
kunkin rauhoittaa arkista aherrusta tulevien viikkojen aikana, ja valmistautua juhlimaan 
Vapahtajamme Jeesuksen syntymäjuhlaa sitten jouluna. Sen parempaa lahjaa ei  olekaan! Toivon, 
että tämä joulunaika voisi olla sinulle levon ja hiljentymisen aikaa yhdessä läheistesi kanssa. 
Siunattua joulua sinulle! 
 
 

 
 

”Hoosianna, Daavidin Poika, kiitetty olkoon hän! 
Kiitetty Daavidin Poika, joka tulee Herran nimeen.”  

 
- Virsi 1 - 

 

 

Lähetysterveisin, 

- Virpi -  

 

Sähköposti: Virpi.Otieno@sley.fi, Internet: www.taivaallinenlahja.fi/virpi-otieno    

 

Kiitos, kun rukoilet kanssani! 

Kiitos perheestä ja ystävistä lähellä ja kaukana. 
Kiitos hyvin sujuneesta lukukaudesta Matongossa. 
Siunaa tuleva joulunaika ja anna sen olla virkistykseksi monelle. 
Siunaa Sleyn työtä sekä lähettejä Keniassa sekä muualla maailmassa. 
Anna terveyttä ja varjele liikenteessä. 
Siunaa yhteistyökirkkoani Kenian evankelisluterilaista kirkkoa.  

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Virpi Otienon 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 Virpi Otienon rengas + oma kotiseurakuntasi. Säännöllisestä kuukausilahjoitta-

misesta saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen  tai Leea Gröhniltä, leea.grohn@sley.fi, puh. 09 251 39 228. 

Viitenumero- ja osoiteasiat: anna-liisa.markkula@sley.fi tai puh. 050 321 8614. 

Muut lahjoitusmuodot: MobilePay 77902 – Virpi Otieno; MobilePay 63569 TAI tekstari ”LÄHETYS20” numeroon 16499 – Sleyn lähetystyö 

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

Keräyslupa: 2017-2021: RA/2017/100 

Jouluiloa sinulle!
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