
 

Karkuun Karkkuun 

Petra ja Jiska Gröhnin lähettikirje 4 / 26.10.2020 
 

Kesä päättyi ja vastoin aikaisempia odotuksiamme 
emme päässeet vielä lähtemään takaisin Keniaan.  
Pahoittelut, että tämä kirje myöhästyi, muutto ja 
uudet kuviot ovat pitäneet meitä kiireisinä. Niin 
mukava paikka kuin Nyrölän Koivisto olikin, niin 
arvelimme ettei se soveltuisi meidän käyttöömme 
talven lähestyessä. Lisäksi työtilanne muuttui kesän 
jäljiltä Keski-Suomessa. Kun meille tarjottiin 
vuokralle kalustettua omakotitaloa Sastamalan 
Karkusta, Sleyn ylläpitämän Karkun evankelisen 
opiston lähettyviltä, päätimme tarttua tarjoukseen ja 
s i i r tyä tänne Satakunnan ja P i rkanmaan 
rajaseudulle. 

Väliaikaista vain 
Tämä korona-ajan epävarmuus on stressannut 
meitä aika paljon. Haluaisimme jo kovasti palata 
Keniaan, mutta sinne palaaminen ei ole meidän 
kohdallamme vielä vi isasta. Vi imeisimmän 
hallituksen antaman virallisen koronalukeman 
mukaan noin seitsemästätuhannesta testatusta 
tuhannella oli koronavirus. Maailman terveysjärjestö 
WHO on kertonut julkisesti että Kenian hallituksen 

antamat koronaluvut ovat epäluotettavia, mutta kyllä niistä voi ainakin trendiä seurata: syyskuun 
puolivälin alle sadan tartunnan päiväkohtaisista luvuista on palattu yli tuhanteen päivittäiseen 
tartuntatapaukseen. Vertailun vuoksi, Suomessa 14000:sta testatusta nyt noin parisataa on ollut 
positiivisia: tämän laskutavan mukaan koronatilanne olisi Keniassa kymmenkertaisesti pahempi. 
Taustalla lienee hallituksen päätös avata koulut uudelleen ja ihmisten yleinen kyllästyminen 
rajoituksiin. Päätimme yhdessä lähetysosaston kanssa, että jäämme tänne Suomeen vielä koko 
syksyksi. Seuraamme tilannetta tarkasti ja aikomuksena on edelleen palata kentälle heti kun se on 
riittävän turvallista. Rukoilkaa meille ja esimiehillemme viisautta päätöksiin. Huomasimme syyskuussa, 
että elämäntilanteemme epävarmuus ja jatkuvat muutokset ovat rassanneet kovasti varsinkin 
poikiamme, niinpä olemme pyrkineet rauhoittamaan ja vakauttamaan tilannetta olemalla 
mahdollisimman paljon kotonamme. Iloksemme olemme huomanneet, että keino taitaa tepsiä ja pojat 
voivat jo paljon paremmin kuin aikaisemmin. Tämä on meille suuri kiitosaihe. 
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Lähetystyöntekijänä Suomessa 
Jiskan uudet työtehtävät osoitett i in täältä 
evankeliselta opistolta. Työt ovat maistuneet 
useammastakin syystä: työyhteisö on erittäin hyvä, 
opiskelijat mukavia ja työtehtävät sellaisia että ne 
kehittävät tulevissa Kenian töissä tarvittavia taitoja, 
etenkin opetustaitoja. Karkun opistolla on lukio, 
e r ä l i n j a , a i k u i s t e n p e r u s o p e t u s t a s e k ä 
raamattukurssi. Jiska on päässyt opettamaan 
kahdella viimeksimainitulla, sekä pitämään opiston 
maahanmuutajille raamattupiiriä, saarnaamaan ja 
pitämään muita raamattuopetuksia. Monikielisessä 
ympär is tössä er i yh teyks issä hank i tus ta 
kielitaidosta on ollut kovasti hyötyä. Työ on ollut 
innostavaa ja vastannut sitä kutsua, mikä meille on 
lähetystyöntekijöinä annettu. Kaikesta hyvästä ei 
voi tähän kirjeeseen kirjoittaa, mutta on paljon 
kiitoksen aihetta. Tavattaessa tai puhelimessa voi 
kysyä tarkempia kysymyksiä. 

Petran arki kuluu edelleen lasten kanssa. Pojat ovat 
mo lemmat päässee t tää l l ä Vammalassa 
seurakunnan kerhoon, mikä on kasvunkin kannalta 
heille todella tärkeä juttu. Syyslomalla meillä oli mukavasti aikaa puuhailla lasten kanssa. Annille kävi 
viime viikolla pieni vahinko, jonka seurauksena solisluu murtui. Toipuminen on kuitenkin ollut ripeää ja 
meidän vanhempien saama säikähdys on ollut itse vahinkoa suurempi. 

Kenian tilanteesta 
Pidimme Tampereella lähettikokouksen, jossa saimme 
suunnitella tulevaa vuotta. Vallitsevaan tilanteeseen liittyy 
tietenkin suuria epävarmuuksia, mutta toivotaan että ensi vuosi 
saisi olla jo kohtalaisen normaali. Keniassa tehtiin kirkon puolella 
päätös Matongon pappisseminaarin avaamisesta nyt koronan 
jäljiltä. Ajatuksena on, että opiskelijat ehtisivät nyt syksyn aikana 
vielä suorittaa keväällä kesken jääneen lukukauden loppuun. 
Kirkkoon on vihitty kaksi piispaa, toinen Järvihiippakuntaan 
kotikaupunkiimme Kisumuun ja toinen siitä lohkottuun Eteläiseen 
järvihiippakuntaan. Itierion seurakunnassa, johon Jiska on 
määrätty työskentelemään, on pidetty nuortenseminaari johon 
saamiemme kuvien mukaan osallistui kymmenittäin väkeä. 
Innostavia asioita, joissa olisi kiva olla mukana! 

Suuret kiitokset kaikista rukouksistanne. Tieto siitä että 
puolestamme rukoillaan antaa voimaa jaksaa arjen haasteissa. 
Jumala siunatkoon teitä kaikkia! 



Terveisin:

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Gröhnien 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 Gröhnien rengas + oma kotiseurakuntasi. Säännöllisestä 
kuukausilahjoittamisesta saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen  tai Leea Gröhniltä, leea.grohn@sley.fi, 
puh. 09 251 39 228 
Viitenumero- ja osoiteasioissa sinua palvelee Anna-Liisa Markkula, anna-liisa.markkula@sley.fi tai puh. 050 321 8614. 
Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta.      
Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon. 
Keräyslupa 2017-2021: RA/2017/100   Keräysaika: 31.1.2017-31.12.2021                 

+ Anni

Rukous- ja kiitosaiheita: 
• Kiitos jokaisesta lapsesta 
• Kiitos perheen yhteydestä 
• Kiitos ystävistä ja sukulaisista joita saamme täällä tavata sekä kaikesta 

saamastamme avusta 
• Kiitos uudesta kodista  
• Siunaa työtovereitamme Keniassa ja täällä Suomessa 
• Pyydämme pikaista paluuta Keniaan  
• Rukoilemme epidemian päättymistä 
• Rukoilemme Kenian ev.-lut. kirkon puolesta
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