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Kohti syksyä 

 
 

Kisumun kulmilta 
Virpi Otienon lähettikirje 4/2021        25.8.2021 

 

 

Tervehdys jälleen Kisumusta! Useampi kuukausi on vierähtänyt sitten edellisen kirjeeni, joten nyt on korkea aika 
päivittää menneiden kuukausien kuulumisia. Silloinhan kirjeeni piti sisällään paljon epävarmoja asioita, ja jätin 
teidät jännityksellä odottamaan syksyisiä kuulumisia. 
 
Koronatilanne on elänyt menneiden kuukausien aikana täällä Keniassa. Koulut saivat avata ovensa taas toukokuun 
toisella viikolla samalla kun pääkaupunkiseudun tiukempia rajoituksia purettiin, ja opetus Matongossakin jatkui 
uuden aikataulun mukaisesti. Seuraavaksi kesäkuun puolivälissä 13 maakuntaa läntisessä Keniassa julistettiin 
tartuntojen keskukseksi. Näin siis myös Kisumussa tuli voimaan lisää rajoituksia deltavariantin levitessä alueella, 
ja mm. jumalanpalvelukset ja muut kokoontumiset kiellettiin. Koulut saivat kuitenkin jatkaa toimintaansa eikä 
kulkemista rajoitettu samaan tapaan kuin keväällä Nairobin alueen sulussa, joten opetuksen jatkaminen 
Matongossa oli mahdollista. Heinäkuun lopulla rajoituksia taas lievennettiin ja läntinen Kenia palasi samalle 
rajoitustasolle muun maan kanssa. 
 
Kesälomani ajoittui keskelle Matongon lukukautta, joten töitä riitti sekä sitä ennen että jälkeen, jotta sain kaikki 
tunnit kunnialla pidettyä. Lomani vietin tuttuun tapaan Suomessa. Vielä keväällä olin aika epävarma siitä, miten 
loman viettäminen ylipäätään sujuisi, mutta lopulta matka Suomeen tuntui parhaalta vaihtoehdolta. Lomallani 
pääsin osallistumaan kummipoikani konfirmaatioon ja rippijuhliin, sekä tapasin ystäviä ja lähintä perhettä. 
Keväällä ostin itselleni polkupyörän ja kilometrejä on kertynyt reippaasti. Alkuinnostuksen jälkeen pyöräilytahti 
on tasoittunut, enkä näin loman jälkeen ole vielä saanut samanlaista rutiinia polkemiseen kuin ennen lomaani. 
Pyöräily on hauskaa puuhaa, suosittelen! 
 
Parhaillaan Matongossa on käynnissä koeviikko, joka päättää yli kesän jatkuneen lukukauden. Tämän jälkeen on 
vuorossa kahden viikon loma ennen seuraavan lukuvuoden alkua. Itselläni ei ole tässä vaiheessa lomaa, vaan 
keskityn viimeistelemään tulevien kurssien sisältöä sekä hoitamaan muita töitä. 
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Tämän kirjeen myötä on aika suunnata katseet kohti syksyä ja siellä siintäviä asioita. Rukoukseni on, että syksy 
voisi tuoda tullessaan pysyvyyttä ja selkeyttä työhön niin, että enää tänä vuonna ei tarvitsisi muuttaa suunnitelmia 
kovinkaan montaa kertaa. Rukoilen myös, että Jumala voisi vahvistaa uskoani Hänen johdatukseensa. Toivon myös 
sinulle samaa luottamusta ja uskoa Jumalan huolenpitoon, Hän tietää tarpeesi ja toiveesi. Siunattua syksyä sinulle! 
 
 

 
 

”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa 
aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen 
Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää 
kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja 

ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa 
Jeesuksessa.”  

 
- Filippiläiskirje 4:6-7 - 

 

 

Lähetysterveisin, 

- Virpi -  

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

 

 

Lisää lähetystyöntekijöiden rukousaiheita löydät Sleyn tämänvuotisesta Rukouskalenterista osoitteessa 
https://issuu.com/sley/docs/rukouskalenteri2021_web. Rukouskalentereita voi myös tilata ilmaiseksi kotiin Sleyn 
toimistolta Anna-Liisalta (yhteystiedot tässä alapuolella vihreässä laatikossa). 
  

Kiitos, kun rukoilet kanssani! 

Kiitos perheestä ja ystävistä lähellä ja kaukana. 

Kiitos hyvistä kohtaamisista lomalla. 

Siunaa kaikkia Matongon teologisen seminaarin opiskelijoita ja opettajia. 

Anna kärsivällisyyttä pitää kiinni kulloisistakin koronarajoituksista. 

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 

Läheinen puistotie

mailto:Virpi.Otieno@sley.fi
http://www.taivaallinenlahja.fi/virpi-otieno
https://issuu.com/sley/docs/rukouskalenteri2021_web
https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen
mailto:leea.grohn@sley.fi
mailto:anna-liisa.markkula@sley.fi

