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Credo-ohjelman terveisiä 3/2019  

Syys-lokakuun vaihteessa 2019 
 

 

Credo-ohjelman terveisiä Keniasta! 

Sain jälleen viettää kesälomaa siellä Suomessa ja tavata joitain teistä työmme tukijoista. Lämmin 
kiitos sinulle tapaamisesta ja ohjelmamme tukemisesta. Tervetuloa uusille tukijoille mukaan Credo-
ohjelmaan! 

Saavuin takaisin elokuun puolen välin paikkeilla, jolloin ohjelman tytöt olivat lukukausien välilomalla. 
Elokuun lopussa suoritettiin täällä Keniassa väestönlaskenta ja kun se saatiin päätökseen, jatkui 
lasten ja nuorten kouluvuosi. Tämä lukukausi on kovin lyhyt, vain parin kuukauden mittainen. Paitsi 
niillä, jotka valmistautuvat peruskoulun tai lukion loppukokeisiin. Yläkuvassa Melvina (vasemmalla) 
valmistautuu peruskoulun loppukokeisiin ja Racheal lukion loppukokeisiin. Heidän lisäkseen viisi 
tyttöä valmistautuvat peruskoulun loppukokeisiin ja neljä lukion loppukokeisiin. Muistammehan heitä 
erityisin rukouksin. Loppukokeet ovat monelle tytölle hyvin stressaavaa aikaa.  

Joidenkin Credo-tyttöjen on vaikea löytää 
paikkaansa yhteiskunnassa. Jos olet karannut 
kotoa ympärileikkausta ja lapsiavioliittoa ja käynyt 
koulua, ei oma yhteisö ehkä enää halua hyväksyä 
sinua takaisin. Pyrimme tiivistämään tyttöjen 
yhteenkuuluvuuden tunnetta, jotta erityisesti niillä 
tytöillä, joilla ei ole perhettä/yhteisöä tukenaan, 
olisi myös sosiaalinen tukiverkosto toisistaan. 
Iloitsemme, kun pienet tytöt saavat kasvaa 
naisiksi ja tehdä itsenäisiä päätöksiä elämässään.  

Kuinka hienoa onkaan saada kutsu hääjuhlaan! 
Jackline tuli ohjelmaan mukaan suoritettuaan 
peruskoulun. Ohjelman tukemana hän kävi lukion 
ja suoritti sen jälkeen lastentarhan opettajan 
tutkintoa vastaavan koulutuksen. Jackline löysi 
itselleen aviomiehen ja häitä juhlittiin elo-syyskuun 
vaihteessa, täällä Afrikassa kun on tapana juhlia 
monta päivää! Tässä vaiheessa on vaikea 
arvioida, tuleeko Jackline koskaan toimimaan 
koulutustaan vastaavassa ammatissa, mutta 
varmasti se on ainakin hänelle itselleen ja 
perheelleen hyödyksi. Iloitsemme Jacklinen 
onnesta ja toivotamme hänelle Jumalan siunausta 
edelleen elämässään. 
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Lokakuun aikana Susan-diakonissa tekee muutamia 
kouluvierailuja ennen kouluvuoden loppua. Kenian 
lehdistössä sai paljon palstatilaa 14-vuotiaan tytön 
itsemurha. Tytöllä oli alkanut elämänsä ensimmäiset 
kuukautiset kesken koulupäivän. Hänellä ei ollut 
terveyssidettä ja kun kuukautisveri oli kastellut tytön 
hameen, oli opettaja kutsunut tyttöä likaiseksi ja käskenyt 
hänen poistua luokasta. Tyttö oli kertonut kotona äidilleen 
tapahtuneesta, lähtenyt sitten hakemaan perheelleen vettä 
ja tappanut itsensä. On kauheaa, miten tytön normaaliin 
kasvuun ja kehitykseen liittyvä tapahtuma koetaan monin 
paikoin edelleen hävettäväksi ja piiloteltavaksi. Keniassa 
väestön tuloerot ovat valtavan suuret. Täällä asuu paljon 
valtavan rikkaita kenialaisia. Silti arviolta kahdella kolmasosalla kenialaisista tytöistä ja naisista ei ole 
mahdollisuutta ostaa kuukautissuojia taloudellisten ongelmien vuoksi. Credo-tyttömmekin tulevat 
hyvin vaatimattomista olosuhteista. Viereisessä kuvassa Gladys on oman kotinsa edustalla. Kun 
päivittäinen toimeentulo on tiukkaa, ovat terveyssiteet todellista luksusta. Valtio on vuonna 2017 
säätänyt lain, jonka mukaan tytöille tulisi jakaa kuukautissuojia ilmaiseksi valtion kouluissa. Tämä ei 
kuitenkaan ole toteutunut ja on noussut jälleen erityiseksi puheenaiheeksi tapahtuneen johdosta.  

Sitten kuulin äänen, joka oli kuin suuren kansanjoukon kohinaa, kuin suurten vesien pauhua ja 
voimakasta ukkosen jylinää. Se lausui: -Halleluja! Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on 

ottanut kuninkuuden. Iloitkaamme ja riemuitkaamme, 
antakaamme hänelle kunnia! Nyt on tullut Karitsan 
häiden aika. Hänen morsiamensa on valmiina, hänen 
ylleen on puettu hääpuku, hohtavan valkea 
pellavapuku. Se pellavapuku tarkoittaa pyhien 
vanhurskaita tekoja. Enkeli sanoi minulle: ”Kirjoita: 
Autuaita ne, jotka on kutsuttu Karitsan hääaterialle.” Ja 

hän jatkoi: ”Nämä ovat tosia Jumalan sanoja.” 
  Ilm. 19:6-9 

Olemme kasteessa saaneet kutsun Taivaalliseen 
hääjuhlaan Jeesuksen ristintyön tähden. Jätämme 
erityisesti kouluvierailut sekä marraskuun lopulle 
suunnitellun seminaarin valmistelut rukouksiin, jotta 
osaisimme johdattaa tyttöjä Taivaan tielle, sekä 
opettaa, tukea ja rohkaista heitä mahdollisimman 
hyvin. Muistamme myös teologian opiskelijoita, 
Lazarus Ole Laizeria sekä Joshua Kirionkia, jotka ovat 
edenneent opiskeluissaan viimeiselle lukukaudelle 
Matongon teologisessa seminaarissa. Iloitsemme, että 
Maasaialue saa uusia teologeja! 

Siunausta Suomen syksyyn! 
Satu Arkkila   satu.arkkila@sley.fi            P.O.Box 377,  00621 Village Market, Nairobi, Kenya 
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