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Syysterveisiä! 

Lähdimme lähetystyöhön Sambiaan elokuussa 2006. Seitsemän vuoden työjakson jälkeen siirryimme 
Keniaan. Joka kesä olemme käyneet Suomessa, mutta viimeksi olemme viettäneet syys- ja lokakuuta 
Suomessa vuonna 2005. Vaikka kuvia olemme vuosien aikana saaneet Suomen syksystä Afrikaan, on 
hienoa saada kokea syksy ihan itse. Emme tainneet muistaakaan, että Suomen syksyinen luonto on 
näin kaunis. Olemme saaneet nauttia hyvistä ulkoiluilmoista ja kävelleet paljon.  

Elokuusta lähtien aloitimme seurakuntavierailut. Korona-tilanteen vuoksi joitain tilaisuuksia on jouduttu 
peruuttamaan, mutta iloksemme olemme saaneet useita vierailukutsuja ja näin saaneet tavata paljon 
lähetysystäviä erilaisissa lähetystilanteissa. Vierailimme mm. käsityöpiirissä, missä ahkerat kädet 
valmistivat paljon monenlaista kaunista myytäväksi lähetyksen hyväksi tai suoraan lähetyskentälle 
lähetettäväksi. Onpa meilläkin taas matkalaukkuihin mm. pipoja pakattavaksi. Kuvia teistä 
lähetysystävistä työn touhussa on hyvä päästä näyttämään myös lähetyskentällä mm. tukea saaville 
lapsille ja nuorille. Hekin saavat konkreettisesti nähdä, että lähetystyö on yhteistä työtä ja tämä 
toivottavasti motivoi heitä osaltaan koulunkäyntiin ja opiskeluun. Oulun alueella saimmekin käydä myös 
kouluissa vierailemassa ja Raumassa koululaiset saapuivat seurakuntatalolle työstämme kuulemaan. 
Oli innostavaa, pitkästä aikaa, olla kertomassa työstämme pienille ja vähän suuremmillekin koululaisille. 
Jätämme erityisiin rukouksiin, että koululaisten parissa kylvetty siemen saa kantaa hedelmää. Vieressä 
on erään koululaisen piirtämä kuva meistä kouluvierailulla. 

Koronarajoitukset ovat valitettavasti jälleen peruuttaneet 
keväältä lokakuulle siirretyn Kenia-seminaarin. Tämä vuosihan 
on Sleyn Kenian työn 50-vuotis juhlavuosi. Ensimmäiset lähetit 
Sley lähetti Keniaan vuonna 1970. Vuosien aikana monet 
kymmenet lähetit ovat antaneet työpanoksensa Kenian kentällä. 
Tämä on ollut mahdollista vain teidän uskollisten työn tukijoiden 
avulla. Toivottavasti osaaamme vierailujemme aikana kiittää 
teitä kaikkia, jotka omalla panoksellanne olette mukana 
lähetystyössä. Olemme saaneet olla muutamissa tilaisuuksissa 
mukana, jossa Sadun isä on kertonut Sleyn Kenian työn 
historiasta ja me olemme jatkaneet kertomalla nykypäivän 
tilanteesta. Olemme erityisesti iloinneet näistä tilaisuuksista ja 
oppineet myös itse niistä paljon. 

Onneksi nykyään on edullista pitää yhteyttä Keniaan 
puhelimitse. Näin saamme työtovereiltamme tietoa Kenian 



tämän hetkisestä tilanteesta ja pysymme joillain tavoin informoituina esimerkiksi eri tukiohjelmien 
parissa olevien lasten tilanteesta. Jotkin oppilaitokset avaavat oviaan tämän kuukauden aikana. 
Toivottavasti korona ei lähde leviämään näiden päätösten myötä. 

Historiallisesti kokoonnuimme Kenian kentän 
lähettikokoukseen syyskuussa Tampereen lähistöllä. 
Saimme viettää hyvät päivät yhdessä Kenian työstä 
keskustellen ja tulevaisuutta suunitellen. Vietimme päiviä 
erityisesti rukoillen; ”Tapahtukoon sinun tahtosi!” Usein on 
vaikea arvioida mikä olisi erilaisissa haastellisissa 
tilanteissa oikea menettelytapa. On vaikea arvioida 
millaisia seurauksia joillain päätöksillä on. On hienoa, että 
saamme yhdessä lähettitovereiden kanssa jättää Kenian 
kentän asiat rukouksessa Taivaalliselle Isällemme ja 
luottaa Hänen johdatukseensa. Vielä me kaikki Kenian 
lähetit olemme Suomessa. Osa joukostamme on 
viereisesä kuvassa. Jotkut meistä suunnittelevat paluuta 
kentälle vielä tämän vuoden puolella. Perheemme paluuta 
suunnitellaan ensi vuoden puolelle. Meillä on siis vielä 
hyvin aikaa seurakuntavierailuihin. Pyytäkää meitä 
rohkeasti mukaan eri tilaisuuksiin!  

Seurakuntavierailuilla olemme kertoneet ja näyttäneet 
kuvia, miten Samburu-heimo Keniassa on viime vuoden 

lopussa saanut Uuden Testamentin omalla kielellään. Edelleen on maailmassa kansoja, jotka eivät voi 
lukea Raamattua omalla äidinkielellään. Myös lukutaito-opetusta tarvitaan edelleen. Keniassakin 
tarvitaan hyviä kristittyjä opettajia opettamaan lapsia. Jätämme Matongon opettajakoulutuslaitoksen ja 
sen tulevaisuuden eritysiin rukouksiin tämän kirjeen myötä. 

Kuuntele, kansani, mitä opetan, tarkatkaa sanojani, te kaikki. Minä aion esittää viisaiden mietteitä, tuon 
julki menneisyyden arvoituksia, vanhoja asioita, joista olemme kuulleet, joista isämme ovat meille 
kertoneet. Me emme salaa niitä lapsiltamme vaan kerromme tulevillekin polville Herran voimasta, 
Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt. Psalmi 78:1-4  

Iloa syksyyn toivottaen, Satu, Jorma ja Joanna sekä Sarella Arkkila 

sähköposti: satu.arkkila@sley.fi jorma.arkkila@sley.fi 

Rukous- ja kiitosaiheita: 
- Koko maailman tilanne, korona-viruksen talttuminen. Yhteiskuntarauhan säilyminen ja toimeentulon 

mahdollisuuksia Keniassa ja koko maailmassa tämän pandemian keskellä.  
- Yhteistyökirkkomme Keniassa ja Sambiassa. Kirkkojen johdolle voimia ja intoa evankeliumista. 
- Lasten ja nuorten elämä eri tukiohjelmien parissa Keniassa ja Sambiassa. Lasten pitkä poissaolo 

koulusta, heidän turvallinen oleskelu kotona ja koulutyön jatkuminen. 
- Matongon teologinen seminaari. Opettajien koulutuslaitos Matongossa. 
- Sleyn työ kotimaassa ja lähetyskentillä. 
- Kiitämme hyvistä seurakuntavierailuista. Kiitos kaikista uskollisista lähetyksen ystävistä ja lähettävistä 

seurakunnistamme. 
- Kiitämme Sarellan ja Joannan opinnoista ja uusista ystävistä ja harrastuksista. 
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