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Credo-ohjelman terveisiä 1/2022                                                                         Helmikuussa 2022 
 

Credo-ohjelman terveisiä Keniasta! 

Uusi vuosi 2022 on jo pitkällä. Credo-tytöt saavat pian tämän vuoden ensimmäisen lukukauden 
loppuun. Se on kouluvuoden 2021 viimeinen lukukausi. Peruskoulun ja lukion viimeisellä luokalla 
olevat kirjoittavat loppukokeet maaliskuussa. Toukokuun alussa alkaa tämän vuoden ensimmäinen 
lukukausi. Sekä viime että tänä vuonna Keniassa opiskellaan tiivistetyn kouluvuoden mukaisesti niin, 
että vuoden 2020 noin yhdeksän kuukauden koulutauko kurotaan umpeen ja vuoden 2023 alusta 
päästään jälleen normaaliin koulurytmiin. Osa Kenian koululaisista on protestoinut liian tiivistä 
opiskelutahtia, missä loma-aikoja on kovasti lyhennetty. Erityisesti Joululoma oli hyvin lyhyt. Ihmeen 
hyvin ovat koululaiset kuitenkin jaksaneet tiivistä kouluvuotta ja edenneet opinnoissaan. 

Tammikuussa kokoonnuimme Credon johtokunnan kanssa yhteen. Kokouksessa mukana oli myös 
keskisen hiippakunnan piispa John Kisipan. Hän on vuosien aikana antanut hienosti tukeaan Credo-
ohjelmalle, ollen mukana useimmissa seminaareissammekin. Toiveenamme on, että pääsisimme 
maaliskuussa kokoontumaan tyttöjen kanssa yhteen, yli kahden vuoden tauon jälkeen. Tuntuu 
rohkaisevalta ajatella, että seminaarissa voimme jälleen antaa ja saada henkistä ja hengellistä tukea. 
Onneksi rukoukset ovat korona-aikanakin kantaneet, Suomesta Keniaan ja Keniasta Suomeen. 

Olemme mieheni Jorman kanssa lopettamassa työkauttamme 
täällä Keniassa. Lähdimme vuonna 2006 Sambiaan, josta 
kesällä 2013 siirryimme tänne Keniaan. Tuolloin mukanamme oli 
vielä kaksi tytärtämme. Vanhempi tyttäremme kävi lukion täällä 
Nairobissa. Nuorempi tytär jäi korona-evakosta Suomeen lukiota 
käymään ja valmistautuu nyt lukion loppukokeisiin. Olen 
jättämässä Credo-työtä seuraajien käsiin. Tätä ajatellen, olen 
käynyt läpi  ja järjestänyt kansioitani. On ollut mukavaa ja 
mielenkiintoista lukea, mitä olen muistiin eri tilanteista kirjannut 
lähes kahdeksan vuoden aikana, jotka olen saanut olla mukana 
Credo-ohjelman toiminnassa. Toisia työn hedelmiä on helppo 
nähdä, toisia huomattavasti vaikeampi. Usein on ollut vaikea 
ymmärtää tapahtuneita asioita. Tai kokouksessa 
yhteisymmärryksen löytäminen on ollut haasteellista, kun omasta 
mielestäni en voi ymmärtää ehdotettua, mikä muiden osallistujien 
mielestä tuntuisi hyvältä toimintatavalta.  

Viereisessä kuvassa on Janet. Kuva on otettu noin 15 vuotta 
sitten. Hänen äitinsä kuoli tytön ollessa pieni ja hän jäi isoäitinsä 
hoitoon, sillä  isän olinpaikasta  tai onko hän edes elossa, ei ollut  
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tietoa. Janet pääsi Credo-ohjelman pariin. Hän suoritti 
peruskoulun ja kirjoitti juuri ennen korona-aikaa lukion 
loppukokeet. Janet on käynyt tietokone-kurssin ja pohtii 
vielä minkä ammatin haluaisi opiskella. Janetista on 
kasvanut hieno nuori nainen. Viimeksi näin Janetin 
tammikuussa 2020, josta viereinen kuva. Toivon, että hän 
pääsee mukaan maaliskuulle suunniteltuun seminaariin. Jo 
nyt Janetilla on paljon selviytymisen keinoja, joita 
ammattiopinnot lisäisivät. Tällainen työn hedelmä on 
helppo nähdä.  

Mutta on myös paljon, mikä tuntuu epäonnistumiselta. Kun 
peruskouluikäinen ei palaakaan loman jälkeen takaisin 
kouluun ja myöhemmin kuulen, että hänet on naitettu ja 
lapsikin jo tuloillaan. Kun seurakunnassa Credo-ohjelmasta 
kertoessani tuntuu, etten löydä hyviä, ymmärrettäviä 
sanoja. En pysty ymmärtämään minulle vierasta kulttuuria 
ja koen, että puheisiini suhtaudutaan huvittuneesti 
naureskellen. Mitä vastata esitettyyn kysymykseen; 
”Tyttäremme karkasi kotoa ja ilmoitimme hänet kuolleeksi, jotta meidän ei tarvitse palauttaa 
morsiusmaksuja. Nyt hän onkin palannut takaisin. Voimmeko pyytää hänestä uudet 
morsiusmaksut?” Niin monta haasteellista kohtaamista, niin monta epäonnistumisen, 
riittämättömyyden ja virheellisyyden tunnetta.  

Onneksi, aivan kaiken, saan viedä Jeesuksen ristin juurelle. Niin kiitoksen ja ilon aiheet, kuin 
murheet, virheet ja laiminlyönnit. Ja uskoa todeksi syntien anteeksiantamus kohdalleni Jeesuksen 
ristin sovitustyön ja ylösnousemuksen tähden. On hienoa saada olla tätä ilosanomaa viemässä 
eteenpäin myös Credo-työn välityksellä. Kiitos, että olet mukana tässä työssä. 

Rukous- ja kiitosaiheita: 
- Kiitos, että Credo-tytöt ovat jaksaneet opiskella tiivistettyä kouluvuotta ja ovat saaneet edetä 

opinnoissaan. 
- Kiitos, että korona ei tällä hetkellä näytä leviävän Keniassa ja saamme suunnitella seminaaria 

maaliskuulle. Pyydämme, että seminaari olisi iloksi ja siunaukseksi. 
- Pyydämme siunausta Susan-diakonissan työlle. 
- Pyydämme, että johtokunta toimii Credo-tyttöjen etua ajatellen. Kiitämme Piispa Kisipanin 

panostuksesta ohjelmaan. 
- Kiitämme ohjelman uskollisista tukijoista Suomessa. 

 

 

 
 
 
 
Siunattua Paastonaikaa toivottaen, Satu Arkkila  
satu.arkkila@sley.fi 

Käykäämme nyt Jerusalemiin, ja yhdessä paastotkaamme ja Jeesusta 
kärsimystiellänsä, nyt nöyrästi seuratkaamme.  
Käykäämme nyt Jerusalemiin, kun henkensä Kristus antaa. Hän, Karitsa, kaikkien 
puolesta saa tuomion yksin kantaa.  
Käykäämme nyt Jerusalemiin, on ikuinen kirkkaus siellä. Ja luoksensa kerran hän 
kokoaa, ne, jotka Hän tunsi tiellä. VK 54 
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