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Uuden vuoden tervehdys, kaikki kummit 
ja tukijat! 
 
Lentokone kiertelee aamutuimaan marraskuun lopulla 
jonkin aikaa Helsinki-Vantaan lentokentän kiitoradalla. 
Vapaaehtoistyöntekijä kurkistelee ikkunasta ja 
ihmettelee, miksi tässä vielä maan pinnalla kierrellään. 
Tietämätön matkustaja ymmärtää kuitenkin hyvin pian, 
että siipiähän tässä mennään sulattelemaan. Näyttävä 
ja mahtava siipien jään höyrytys kestää aikansa ja sitten 
pääsemme sulatetuin siivin matkaan.  
 
Nairobiin saavutaan iltamyöhään. Untuvatakkia ei enää 
tarvita. Hikinen jonotus passintarkastukseen, 
sormenjälkien ottamiseen ja siitä eteenpäin 
matkalaukkukaruselliin ovat viimeinen etappi ennen 
kuin pääsen vetämään keuhkoihini tuttua, Nairobin 
lämmintä yöilmaa. Kuu valaisee palmun takaa.  
 
Keniassa on syksyllä 2022 valittu uusi presidentti, 
William Ruto, joka on ollut mukana maan politiikassa 
vuosikymmenet. Maa, joka on ollut minulle tuttu 
vuodesta 1989 lähtien, on kolmessakin vuodessa 
muuttunut jälleen jonkin verran. Valtavia betonisia 
ohitusteitä ja liittymiä on ilmestynyt ja valmistunut 
Nairobin keskustaan ja sen liepeille. Liikenne näyttää 

helpottuneen. Uber- kuskit, joita jututan, kertovat, että muita suuria muutoksia maassa ei juuri ole 
tapahtunut. 
 
Vapaaehtoistyöntekijänä tehtävikseni on annettu tavata mahdollisimman moni Credo-ohjelmaan 
kuuluva tyttö henkilökohtaisesti. Hankkeen sosiaalityöntekijä Susan Kirionki on saanut 
järjestettäväkseen tytöille Raamattuleirin, Bible Seminarin, jota koronapandemian vuoksi ei ole voitu 
vuoden 2019 leirin jälkeen järjestää.  
 
Joulukuun toisella viikolla matkustan Nairobista viiden tunnin ajan halki Kenian Transmaraan, 
Kilgoriksen kaupunkiin, jossa leiri järjestettiin.   Paikalla on 26 tyttöä, opettajia, pastoreita ja Susan. 
Leiriläiset ovat majoittuneet anglikaanikirkon ylläpitämään kokoustilaan ja majoitustiloihin.  Kaukaa 
Samburusta on saapunut pastori Silas Leikarab kolmen tyttölapsen kanssa.   Piispa Kispan on mukana 
opettamassa, samoin Credon johtokunnan jäseniä mm. Matthew Lesian, pastori Kora Woche ja Credon 
toiminnassa alusta asti mukana ollut pastori Joseph Momposhi. Sleyn edustajana on Kenian Credon 
yhdyshenkilö Maikki Ochieng. Hänen vetämässään muistileikissä ei kirjoittaja pärjää juuri lainkaan, 
mutta tytöt suoriutuivat kirkkaasti.  
 
Ohjelma on monipuolinen ja ruoka on perinteistä kenialaista ja hyvää.  Maan tavan mukaan leiriläisille 
on valittu ryhmänjohtajat, jaettu leirin säännöt ja muitakin vastuutehtäviä on annettu. Iloisia ääniä ja 
hyväntuulista säntäilyä paikasta toiseen on ilo katsella ja kuunnella oppituntien väliajoilla. Opiskelijoista 



mukana ovat mm. Eunice ja Deborah, joiden valmistujaisista olen kertonut edellisessä kirjeessä. Heistä 
Deborah opettaa mm. mielenterveyden hoidosta. Oppituntien aiheina ovat pandemian vaikutukset 
oppimiseen ja opetukseen, mielenterveyden hoito ja sen haasteet, kirkkoa kohtaavat haasteet tänä 
päivänä, naisten sukuelinten silpomisen vaikutukset, oman elämän hallinta, huumeiden käyttö ja tietysti 
avointa keskustelua ja kysymyksiin vastaamista. Aamu- ja iltahartaudet sekä päätösjumalanpalvelus 
kuuluvat normaalisti ohjelmaan.  
 
Olisitko itse kiinnostunut tuollaisesta seminaariviikonlopusta, jossa eteesi katetaan mittava, 
ajankohtaisista aiheista täyteen pakattu opetuskokonaisuus? Olen hyvin vaikuttunut ohjelman 
monipuolisuudesta ja siitä, miten kukin opettaja on valmistautunut ja omistautunut kasvattamaan näitä 
tyttöjä. Deborah toimii upeasti roolimallina opettaessaan aiheesta, jonka hän terveydenhoitoalan 
ammattilaisena hallitsee.  Muistan hyvin alkuvuosien leirit, joiden aiheina olivat luterilaisen uskon 
perusteet ja päivänpolttavat, tyttöjä koskettavat aiheet. Siitä on maailma muuttunut, niin kuin 20 
vuodessa maailma muuttuu. Tietoisuus lisääntyy, avoimuus lisääntyy. Enää ei ole tabu ja kainostelua 
aiheuttavaa puhua naisten oikeuksista, seksuaaliterveydestä, mielenterveyden ongelmista ja hoidosta. 
Luterilaisen uskon sisällyttäminen kaikkeen, mitä ympärillämme tapahtuu, on Credo-ohjelmassa 
oleellista. Emme voi mitenkään rajata mihin seurakuntaan tytöt hakeutuvat lomillaan ja koulunsa 
päätettyään, mutta tärkeää on, että he muistavat, mitä leireillä on opetettu pelastuksesta: yksin uskosta, 

yksin armosta, yksin Kristuksen tähden.  
 
Haastattelen tyttöjä leirillä kahden kesken. Istumme 
rauhallisessa paikassa ja kuuntelen, kun he kertovat 
elämästään ja koulunkäynnistään. Swahilin kieli 
avaa tietä luottamukselle ja olen hyvin vaikuttunut 
siitä, miten avoimia jotkut tytöistä ovat. Koskettavaa 
on kuulla heidän toiveitaan siitä, miten oma 
tulevaisuus voisi olla toisenlainen kuin monilla 
ikätovereillaan. Tässä on muutamia katkelmia eri 
ikäisten tyttöjen haastatteluista:  
 
”Toivon, että elämäni olisi kohtuullista ja siedettävää. 
Äitini elämä ei ole helppoa vammaisena ja 
yksinhuoltajana, mutta kunhan saan kouluni hyvin 
käytyä, siitä tulee hänelle helpompaa.” 
”Lomilla autan perhettäni kotitöissä ja paimennan 

kotieläimiämme, elleivät ne ole vaeltaneet pitkien 

matkojen päähän laiduntamaan. Tulevaisuuden haaveeni olisi opiskella lisää ja auttaa pastoria 

seurakunnassamme. Haluan myös kannustaa seurakuntamme tyttöjä opiskelemaan ja välttämään 

sukuelinten silpomiskäytäntöä.” 

”Haaveissani on, että voisin tulevaisuudessa opiskella rakennusinsinööriksi.”  

Tällaisia haaveita – ja paljon muita erilaisia elämän polkuja - tuette, kun seuraatte, rukoilette ja myös 
taloudellisesti tuette Credo- ohjelmaa.  
 
Lukiolaiset ovat raamattuleirin aikana vielä kouluissaan ja heidän haastattelunsa käydään joulun jälkeen 
Susanin, puhelimen ja ruutuvihon välityksellä. Heillä on tammikuussa jännittävät hetket, kun joulukuussa 
tehdyn lukion päättötutkinnon tulokset julkistetaan. Monen tytön haaveena on opiskelun jatkaminen 
ammattiopistossa tai jopa yliopistossa. Odotamme innolla, kuka pääsee jatkamaan missäkin. Vaikutat 
tukijana monen tytön tulevaisuuteen ja teet siitä Jumalan avulla erilaisen. Jos sinulla tai ystävilläsi tai 
työtovereillasi on mahdollisuus tukea Credo- ohjelmaa vaikka vain pienestikin, on sillä suuri merkitys 
ammattiopinnoista haaveilevan tytön elämässä.  
 



Palaan Kilgoriksen leiriltä Nairobiin mieli täynnä kiitollisuutta. Takakontissa, hyvin ruokittuina ja 
lempeästi pehmustettuina matkustavat mukanamme Nairobiin kuusi kanaa, jotka kuskini vie 
perheellensä tuliaisiksi joulua varten.  
 
Kuulumiset ovat lähteneet matkaan. Jos jostain syystä et ole saanut omaasi, olethan yhteydessä.  
 
Tavataan taas keväämmällä! Siunausta sinulle tähän uuteen vuoteen 2023! 
 
Reija 

 

                                                                                                                                                      

Credon Raamattuleiriläiset 

2022. Vas takana pastori Silas 

Leikarab, oik pastori Kora 

Woche, 3. oik Mr.Matthew  

Lesian, keskellä Susan 

Kirionki tummassa mekossa. 

Hänen vieressään punainen 

vaate harteillaan seisova mies 

on alueen 

koulutusviranomainen. 

Oikealla toisena 

ruutuviitassaan seisova 

vanhempi rouva on Esther, 

joka aktiivisesti osallistuu 

huoltajana leireille.  

 
 

 
 

 

 

Tässä on meneillään opintonsa päättäneiden, ammattiin valmistuneiden 

credolaisten, Eunice Paranain (vasemmalla) ja Deborah Koilekenin 

(Eunicen ja minun takana) kakun leikkausta yhteisvoimin, maan tavan 

mukaan. Palasiksi leikattu kakku syötettiin haarukalla vuorotellen 

suoraan paikalla olleiden suuhun, arvojärjestystä noudattaen. Kakku oli 

oikein hyvää!  

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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