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Tila 
Kesälomalla oli aikaa miettiä perheemme tilannetta ja Kenian työtä uusiksi. Raskain mielin teimme 
lopulta päätöksen jäädä pysyvästi Suomeen. 

Taustoja päätökselle 
Lähettikautemme on ollut hyvin rikkonainen ja täynnä jatkuvaa muutosta ja muuttoa. Olemme 
aikaisemmin kirjoittaneet siitä, miten huomasimme muutosten huonoja vaikutuksia lapsissamme, 
emmekä itsekään voi sanoa välttyneemme aikamoiseltakin stressiltä. Pitkästi yli vuoden kestänyt 
lähes jatkuva lähtövalmius palata Keniaan kävi lopulta todella raskaaksi, kun mitään pysyvää ei oikein 
voinut suunnitella. Huomasimme, että etenkin lapset kaipasivat kovasti pysyvyyttä. Koronatilanne on 

ollut edelleen huono Kisumussa, joten paluuseen olisi liittynyt 
myös riski terveydenhuollon kapasiteetin riittävyydestä. 

Toisaalta ajatus pysyvästä Suomeen jäämisestä ei sekään 
tuntunut mukavalta. Lähetystyöhön lähteminen on vaatinut 
paljon vaivannäköä, työtä ja opiskelua. Ehdimme tehdä 
itsellemme kodin Kisumuun ja olimme pitkään odottaneet 
paluuta sinne. Työ Keniassa olisi ollut mielekästä ja 
tarpeellista ja kyllähän tästä kaikesta jää sellainen olo, että 
paljoa ei ehditty tekemään vaan asiat menivät aika lailla 
pieleen, toisaalta tiedostaen että emmepä me mitään tälle 
pandemialle voi. Jiskalle päätös merkitsee sitä, että 
pappisvihkimys jää saamatta ja edessä on alanvaihto. 
Kiittämisen aihettakin toki on: Petra pääsi tähän lähelle 
Kokkolaan varhaiskasvatuksen opettajaksi eli työhön mitä 
hän teki ennen Eliaksen syntymää ja kotiäitiyttä. Lapset ovat 
menneet päiväkotiin ja esikouluun, mikä sekin on ollut heille 
aikamoinen muutos aikaisempaan verrattuna. Kaikki on 
kuitenkin mennyt yllättävän hyvin, mistä kiitos Jumalalle. 

Työ jatkuu 
Yksi asia mikä päätökseemme vaikutti on se, että tässä meidän työssämme ei ollut lopulta kyse 
meistä, vaan Jumalan valtakunnan työstä. Työ jatkuu Keniassa edelleen lähettitovereidemme ja 
paikallisten kirkon työntekijöiden ja seurakuntalaisten toimesta, vaikkemme me olekaan sitä siellä 
tekemässä. Sleyn viimeisimmältä lähetyskurssilta valmistui keväältä mukavan kokoinen liuta uusia 
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lähettejä, joista moni innokkaasti odottaa pääsyään kentälle. 

Petra irtisanoutui jo työsuhteestaan Sleystä aloitettuaan uudet työt. Jiska etsii uutta työpaikkaa ja on 
sen löytymiseen asti vielä töissä Sleyssä, hoitaen lähetysosaston asioita ja mm. kirjoittaen juttuja 
Sleyn lehteen, Sanansaattajaan. Kenian työtä silmällä pitäen aloitetut opettajaopinnot ovat myös 
osoittautuneet hyödyllisiksi, kun on tarjoutunut mahdollisuuksia tehdä opettajan sijaisuuksia Kälviällä 
ja Kokkolassa. Koulussa tehdyiltä työpäiviltä Jiska on ollut palkattomalla vapaalla Sleystä ja näin 
kulujakin on saatu vähän pienennettyä. Joku teistä varmasti miettiikin, että mihin työllemme kerätyt 
rahat nyt menevät kun emme itse pääse kentälle eikä palkkakulujakaan ole enää entiseen tapaan; yli 
jäävä summa menee työn kuluihin paikan päällä Keniassa, mm. siellä tehtävään orpotyöhön, jonka 
budjetti on ollut jo pitkään alijäämäinen. 

Kiitosten aika 
Olemme todella kiitollisia siitä kaikesta avustanne mitä olemme matkallamme saaneet. Jokainen 
tervehdys, kuulumisten kysyminen ja ennen kaikkea esirukous on mennyt talteen ja auttanut 
selviämään tähän asti. Myös se, että olette pitäneet työtämme 
niin tärkeänä, että olette halunneet antaa omastanne sen 
tekemiseen on puhutellut meitä paljon. Ja kyllähän se tämän 
maailman todellisuutta on, että ilman rahaa ei lähetystyötäkään 
tehdä. 

Nyt me siirrymme toistaiseksi teidän lähettäjien joukkoon. 
Eihän sitä toki koskaan tiedä jos vaikka Jumala johdattaisi 
meidät uudestaan lähetyskentälle – tällä haavaa sellaista ei ole 
kuitenkaan tiedossa. Yhteinen työ kuitenkin jatkuu ja toiset 
lähetit, uudet ja vanhat, kaipaavat edelleen hyviä lähettäjiä. 
Toivottavasti voitte olla joillekin toisille läheteille jatkossa yhtä 
hyvinä tukijoina kuin meillekin. Kovasti kaikkea hyvää ja 
Jumalan siunausta teille! 

  Kaikesta kiittäen,

Rukous- ja kiitosaiheita: 
• Kiitos lähettikaudesta ja kohtaamistamme ihmisistä 
• Kiitos uudesta kodista ja asioiden järjestymisestä 
• Pyydämme Jiskalle uusien töiden löytymistä 
• Pyydämme siunausta lähettitovereillemme sekä Kenian kirkon ihmisille 
• Pyydämme että uudet lähetit pääsisivät pian työhön

Petra, Jiska, Elias, Aaron ja Anni

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. 
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