
 
 
 

Sley, PL 184, 00181 Helsinki • Käyntiosoite Fredrikinkatu 42, 00100 Helsinki • Vaihde (09) 251 390 

Pankki Danske Bank FI13 8000 1500 7791 95 • Nordea FI75 1573 3000 0333 23 • Y-tunnus 0242525 - 6 
Internet www.sley.fi • Sähköpostit etunimi.sukunimi@sley.fi • sley@sley.fi 

 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Credo-ohjelman kuulumisia 4/2022 
23.11.2022 

 
Tervehdys, kummit, ennestään tutut ja minulle aivan uudet! 
 
Luulen, että joukossanne saattaa olla vanhoja tuttuja ja sitten aivan uusia kasvoja. Kiitos, että olet 
olemassa ja tuet tätä Credo- hanketta taloudellisesti ja erityisesti rukouksin. Nimeni on Reija ja 
käynnistin tämän projektin vuonna 2002 Nairobissa. Siitä se sitten on lähtenyt kasvamaan ja 
kehittymään vuosi vuodelta niin kuin pieni lapsi. Hanketta ovat hoitaneet monet pitkät vuodet Susan 
Kirionki ja palattuani Suomeen 2009 työtä ovat kanssanne jatkaneet Pirkko Igendia ja Satu Arkkila sekä 
juuri nyt Maikki Ochieng omien töidensä ohella.   
 

 On ollut monenlaisia vuosia, kasvukipuja ja hyvinkin iloisia päiviä, 
kuten tiistaina 15.11. jolloin Keniassa juhlittiin ystävien ja tuttavien 
kanssa kahden nuoren naisen valmistumista ammattitutkintoon. 
Kuvissa he ovat saaneet päälleen asiaan kuuluvat runsaat jouluiset 
koristeet, jotka olennaisesti kuuluvat usein kenialaiseen juhlintaan 
vuodenajasta riippumatta. Pääasia on että huikeaa suoritusta ja 
vuosien ponnistelua arvostetaan ja juhlitaan. Arkea kun riittää 
muutenkin.  
 
Satu Arkkila toimi Credo- hankkeen yhdyshenkilönä huhtikuun loppuun 
saakka ja sen jälkeen Sley kysyi voisinko hoitaa hankkeen 
välttämättömiä toimintoja vapaaehtoisena Suomesta käsin ja lyhyillä 
kenttäkäynneillä Keniassa. Tämä järjestely on nyt virallisesti 
vahvistettu. Kirjoitan teille kolmen kuukauden välein hankkeen yleisistä 
kuulumisista. Teille, joilla on oma nimikkotyttö, kirjoitan hänen 
henkilökohtaiset kuulumisensa erikseen. Pyrin tapaamaan jokaisen 
tytön kasvoista kasvoihin, ottamaan hänestä sinulle tuoreita kuvia ja 
kuulemaan mitä hänellä on kerrottavaa itsestään, koulunkäynnistään 

ja elämästään. Toivon sydämestäni että kaikki tapaamiset järjestyvät. Olemme yhdessä 
sosiaalityöntekijä Susanin kanssa jo puhuneet Whatsapin kautta hankkeen loppuvuoden 
suunnitelmista. Matkustan Nairobiin marraskuun lopussa ja palaan tammikuun 2023 lopussa Suomeen.  
 
Susan on jo ryhtynyt järjestämään tämän vuoden yhteistä kokoontumista, Bible seminaaria, 
Raamattuleiriä, Kilgoriksen kaupunkiin. Seminaari pidetään joulukuun alussa todennäköisesti 8-
11.12.2022. Kilgoris on Lounais-Kenian maasaialueen pieni keskus ja yksi alueen tärkeimmistä vilja-
aitoista. Toivon, että Susanin järjestelyt onnistuvat ja kaikki tytöt pääsevät turvallisesti matkustamaan 
leirille. Ja totta kai toivon, että kaikki opettajat ja kouluttajat pääsevät paikalle ja että meillä on myös 
hauskaa leirillä kaiken opetuksen ja haastattelujen lomassa.  



 
Olen liittänyt tähän kirjeeseen kuvia tytöistä, joista lähes kaikki tunnen ja jotka ovat olleet mukana 
Credossa jo omana aikanani.  
 

Deborah ( punainen vyöte kaavun päällä) oli arka, pieni 
tyttö tullessaan mukaan hankkeeseen. Koulutie alkoi 
lupaavasti ja oltuaan lyhyellä tauolla vauvansa syntymän 
jälkeen opinnot jatkuivat. Kunnioitan hänen sitkeyttään ja 
päättäväisyyttään mennä eteenpäin, vaikka elämä ei 
mennytkään odotusten mukaan. Myös kummien 
ymmärtäväinen suhtautuminen yllätysraskauteen on ollut 
hyvin tärkeää. Näin voi tyttölapselle käydä joko hänen 
tahtomattaan tai vahingossa. Koulunkäynti ja elämässä 
eteenpäin meno eivät kuitenkaan Deborahin kohdalla 
keskeytyneet. Hän valmistui perjantaina 11.11.2022 
Health Systems Management- opintolinjalta, 
Sosiaalitieteiden puolelta. En valitettavasti tiedä mitä 

tutkinnot ovat täsmäsuomeksi. Eunice Paranai ( sininen vyöte) puolestaan sai tutkintotodistuksensa 
nimikkeellä Bachelor of  Arts in Secondary education. Paranaista tulee lukion opettaja. On kuitenkin 
todennäköistä, että hän etsii töitä opettajana ja tekee kenttätyötä ainakin kaksi vuotta ja sen jälkeen 
hakeutuu jatko-opintoihin tehdäkseen Masters- tutkinnon opetuksen alalla.  
 
Grace on kuvassa oikealla yhdessä vasemmalla puolella olevan Deborahin ja keskellä olevan Eunicen 
kanssa. Hän on kotoisin Pohjois-Kenian Pokot- 
alueelta. Tutustuin häneen, kun hän oli vielä arka, 
mutta päättäväinen peruskoululainen Nairobin naisten 
turvakodissa. Nyt hän on valmistunut peruskoulun 
opettajaksi. Kotona on puoliso ja pieni tyttö. Gracen 
suunnitelmissa on hakeutua heti töihin Nairobiin ja 
kokemusta saatuaan omalle kotiseudulleen Pokotiin. 
Tämä kuulostaa todella hyvältä suunnitelmalta, sillä 
kotiseutu Pokot on edelleenkin alueita, joilla vanhat 
naisia syrjivät arkaaiset käytännöt vallitsevat. 
Muutosta tarvitaan ja siinä Grace on paikallaan opettajana ja valistajana.  
 
Toivon, että seuraatte tämän vapaaehtoisen tiedonkeruun ja kenttätyön vaiheita Facebookissa. Perustin 
hanketta varten Tytöt kouluun- nimisen Facebook-sivun ja samalla nimellä myös Instagramiin. Käykää 
tykkäämässä, seuraamassa ja jakamassa. Tästä vapaaehtoistyöhankkeesta vastaa Sley. Kaikki 
tiedustelut ja yhteydenotot ohjaan Kenian työalueen vastaavalle Maikki Ochiengille, sillä olen vain 
innokas välikäsi, mutta vastuullisen päätöksenteon hoitaa Sley yhdessä hankkeen johtokunnan kanssa.  
 
Lisää kuulumisia kirjoitan kunhan pääsen Kenian auringon alle ja tyttöjen pariin. Toivon teille kaikille 
siunattua adventin aikaa, joulun odotusta ja riemullista Vapahtajan syntymäjuhlaa! 
 
Reija 

 

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Credoa, 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 Credo + oma kotiseurakuntasi. Säännöllisestä kuukausilahjoittamisesta 

saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen  tai Leea Gröhniltä, leea.grohn@sley.fi, puh. 09 2513 9228 

 

Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi  

siunatkoon.   Keräyslupa RA/2021/1127 
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