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Credo-ohjelman terveisiä 2/2020 

Toukokuussa 2020 
 

 

Terveisiä Keniasta ja Suomestakin! 

Korona-pandemia on vaikuttanut maailmanlaajuisesti, myös Credo-ohjelman tyttöjen elämään. 
Keniassa kouluvuosi alkaa tammikuussa ja se jakautuu kolmeen lukukauteen. Lukukaudet ovat noin 
kolmen kuukauden mittaisia ja lukukausien välillä on noin kuukauden loma. Lomakuukausia ovat siis 
huhtikuu, elokuu ja joulukuu. Keniassa koululaiset eivät tänä vuonna ehtineet käydä ensimmäistä 
lukukautta loppuun, kun koulut suljettiin koronan leviämisen ehkäisemiseksi. Uusi, vuoden toinen  
lukukausi piti alkaa nyt toukokuun alussa, mutta koulut pysyvät suljettuina ainakin vielä kuukauden. 
Jotkin opiskellijat pystyvät tekemään opintoja etäopiskeluna internetin välityksellä, mutta pääosin 
peruskoulun ja lukion oppilaat ovat opetusta vailla. Monella ei ole mahdollisuutta tietokoneiden ja 
internetin käyttöön opinnoissaan. Koulukirjojakaan ei välttämättä kotona ole. Vielä on avoinna, miten 
käy peruskoulun ja lukion viimeisillä luokilla opiskeleville. Voidaanko normaaleja loppukokeita 
järjestää vuoden lopulla, jos oppilaat joutuvat pitkään olemaan opetusta vailla.    

Maaliskuun puolivälissä ehdimme vielä kokoontua kirkon johdon kanssa puhumaan Credo-
ohjelmasta ja uuden johtokunnan järjestäytymisestä ohjelmalle. Iloitsin, kun ohjelman ensimmäinen 
Credo-tyttö, nyt jo aikuinen nainen Margaret Paranai, oli kutsuttu keskusteluun mukaan ja häntä 
ehdotettiin johtokunnan puheenjohtajaksi. Keskisen hiippakunnan piispa Kisipan on aina ollut hyvänä 
tukena Credo-ohjelman pyörittämisessä. Kirkon johto toivoo Credon laajentamista ja toiveissa on 
jopa oman turvakodin rakentaminen ohjelmalle. Toisaalta tiedostetaan, että ohjelma pyörii 
taloudellisesti täysin suomalaisten kummien ja seurakuntien lahjoitusvaroin. Paljon kiitoksia teille 
ohjelman tukijoille  tämän työn mahdollistamisesta. Jätämme rukouksiin, että johtokunta työskentelisi 
tyttöjen etuja ajatellen. 

Maaliskuun puolivälissä alettiin Keniassakin puhua mahdollisesta korona-viruksen leviämisestä ja 
toimenpiteet sen estämiseksi aloitettiinkin sitten erittäin vauhdikkaasti. Koulut päätettiin sulkea, 
ulkomailta palaavien karanteeniaikaa korostettiin, kaupoissa piti käyttää käsidesinfektiä ja Nairobin 
sulkemisesta puhuttiin. Nopeasti päädyttiin myös lentoliikenteen sulkemiseen. Pelättiin 
yhteiskuntarauhan säilymisen puolesta ja tästä johtuen Sley teki päätöksen työntekijöittensä 
siirtämisestä Keniasta Suomeen toistaiseksi. Saavuin siis tyttäremme kanssa kahden vuorokauden 
varoitusajalla Nairobista Suomeen. Mieheni, Jorma, jäi vielä Keniaan hoitamaan työ- ja kotiasioita. 
Olin kovasti odottanut maaliskuun lopulle suunniteltua matkaa Matongoon. Matongon teologisessa 
seminaarissa opiskelleet Joshua Kirionki ja Lazarus Ole Laizer olivat tuolloin viettämässä 
valmistujaisjuhlaa. Samalla matkalla tarkoituksena oli myös tavata Credo-tyttömme Mercy, joka 
opiskelee  lastentarhan  opettajaksi   Matongon   opettajakoulussa.  Valmistumisjuhla  peruttiin  ja  
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opettajakoulu suljettiin. Kun puhelimessa kovasti 
pahoittelin Mercylle, etten päässytkään häntä 
tapaamaan, sain pian häneltä tervehdyksenä hänen 
hymyilevän kuvansa (etusivulla ylhäällä). 

Täältä Suomesta olen säännöllisesti yhteydessä 
Susan-diakonissaan. Hän kertoo, että kaikkien 
tyttöjen huhtikuun loma on sujunut ongelmitta. 
Tulevaisuus näyttää tulleessaan, pääseekö koulu 
jatkumaan kesäkuussa. Susan välitti myös kuvan 
Francis Kilusista, joka maaliskuussa vihittiin 
pastoriksi  Mapashin seurakuntaan. Francis-pastori 
on opiskellut Matongon teologisessa seminaarissa 
Sleyn tukemana.  

Lähes kaikki tapahtumat on tällä hetkellä Suomessa ja Keniassa peruutettu. Sleyn nettisivuilta 
https://www.sley.fi/verkossa löytyy paljon hyvää ohjelmaa seurattavaksi. Sinne tulee myös 
valtakunnallisten evankeliumijuhlien ohjelmaa, kun emme nyt fyysisesti voi Turkuun kokoontua. Voit 
seurata myös Sleyn instagram ja facebook – tilejä.  
Instagram @sley1873  
Facebookissa lähetyksen sivut; Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys: Kolmella mantereella 
 
Tervetuloa kuulemaan Kenian työstä sekä Credo-ohjelmasta ensi tiistaina 12.5. Sleyn lähetysliven 
kautta klo 18.00. Tilaisuus pidetään Teams-sovelluksessa. Pääset mukaan osoitteesta: 
https://bit.ly/2SDjcWF Tietokoneella ei tarvitse erillistä ohjelmaa, vaan tapaamisen pääsee avaamaan 

suoraan nettiselaimessa. Puhelimella tai tabletilla osallistuessa Teams-sovellus tulee ladata 
etukäteen.  
 
Tunnen pelon vyöryvän aaltojen lailla 

valtaansa kahliten kokonaan, voimaton oon. 

Voimat nuo hiipuvat ruumistain  

jaksa jatkaa en matkaa, mä tähän jään,  

 

kuulla saan: 

Älä pelkää, Hän vierelläs seisoo ja kannattaa 

Älä pelkää, ei pimeyden voimat sua valtaan saa 

Älä pelkää, Hänen armonsa lopu ei milloinkaan 

Älä pelkää, Hän kanssasi kulkee ja johdattaa 

- Ilkka Puhakka -  

 
 
Aurinkoista kesäaikaa toivottaen, 

suoralinkki    https://bit.ly/2SDjcWF 

Satu Arkkila 
satu.arkkila@sley.fi 

P.O.Box 377, 00621 Village Market, Nairobi, Kenya 
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