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Credo-ohjelman terveisiä!
Suomen koululaiset ovat saaneet aloittaa pitkän kesälomansa. Credo-tytöt ovat toukokuussa
aloittaneet tälle vuodelle toisen lukukauden. He saivat juuri ensimmäisen lukukauden opinnot
suoritettua, kun Keniassa jälleen tiukennettiin korona-rajoituksia ja mm. ammattioppilaitokset
joutuivat sulkeutumaan kesken lukukauden. Kolme tyttöämme joutuivat myös keskeyttämään tuolloin
opintonsa. Yliopistot pystyivät jo järjestämään etäopetusta. Peruskoulun ja lukion loppukokeet
huhtikuussa kirjoittaneet etsivät tällä hetkellä jatko-opiskelupaikkaa. Tänä vuonna kaksi tyttöämme
kirjoitti peruskoulun loppukokeet ja menestyivät niissä kohtalaisesti. He jatkanevat opintojaan
lukiossa. Kolme tyttöä päätti lukion. Yläkuvassa oleva Damaris pärjäsi kokeissa kohtalaisesti.
Valitettavasti kaksi muuta tyttöämme eivät menestyneet kovin hyvin kokeissa. Susan-diakonissa
pohtii tyttöjen kanssa jatko-opintopaikkaa. Keniassa toimii useita yksityisiä koulutuslaitoksia, jotka
mielellään ottavat opiskelijoikseen maksavia asiakkaita. Heikoilla pohjatiedoilla opinnoissa
eteneminen on kuitenkin erittäin haastellista. Susan yrittää löytää yhdessä tyttöjen kanssa
opiskelupaikat, jotka todella auttavat tyttöjä elämässään eteenpäin.
Muilla luokka-asteilla opiskelevat tytöt ovat jatkaneet opintojaan ja edessä on tämän vuoden puolella
vielä kolme lukukautta. Lukukauden keskivälissä on muutaman päivän loma ja lukukausien välissä
poikkeuksellisesti vain noin viikon loma. Edessä on siis tiivis opiskeluvuosi. Myös tyttömme
Samburu-alueelta ovat jatkaneet opintojaan. Olemme kiitollisia, että olemme saaneet Matongon
teologiseen seminaariin diakonissa-opiskelijan Samburusta. Toivomme, että tulevaisuudessa myös
hän voi olla tukena erityisesti Samburu-alueen Credo-tytöillemme. Viereisessä kuvassa hymyilevät
Jane ja Janet. He ovat saaneet tietokone-kurssin päätökseen koronan
aiheuttamasta viivytyksestä huolimatta. Toivotaan, että tytöt pääsevät
uusia taitojaan hyödyntämään elämässään.
Kevään ensimmäisessä kirjeessä kirjoitin, että kaikki tyttömme olivat
palanneet tammikuussa kouluun. Heti kirjeen lähettämisen jälkeen
sainkin tiedon, että erään tytön kohdalla näin ei ollutkaan käynyt. Hän
oli ilmoittautunut Susan-diakonissalle olevansa valmis kouluun, mutta
ei loppujen lopuksi ollutkaan mennyt kouluun. Kun Susan sitten tytön
perään kyseli, selvisi, että tyttö oli lähtenyt kotoa, sillä hän oli
viimeisillään raskaana. Tällä hetkellä emme tiedä tytön tilanteesta
enempää. Onko hän kenties jossain ystäviensä luona tai mahdollisesti
vauvan isän perheen luona ja onko hänen tarkoitus jatkaa
koulunkäyntiä vai mahdollisesti aloittaa perhe-elämää. Tällainen
”tietämättömyys” on suuri kulttuurillinen ero länsimaiseen kulttuuriimme
verrattuna. Mutta näin tunnutaan toimivan usein maasai-heimon
parissa. Jätämme tämän tytön elämän erityisiin rukouksiin.
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Koronan vuoksi ennaltaehkäisevää työtä tyttöjen ympärileikkausta vastaan on ollut haasteellista
tehdä. Olemme kiitollisia, että jälleen on valmistumassa uusi teologi Maasai-alueelle. Maasaiheimoon kuuluva teologian opiskelija Joseph Mpoke Swahili lähettää Suomeen tukijoille terveisiä.
Hän kertoo opinnoistaan: ”Olen saanut jo kirjalliset opinnot suoritettua ja tämän vuoden alusta olen
ollut työharjoittelu-jaksolla. Olen viihtynyt opinnoissani Matongon teologisessa seminaarissa. Minulla
ei ole ollut vaikeuksia vaan olen saanut oppia paljon. Olen erityisesti oppinut johtajuus-taitoja. Haluan
kiittää teitä tukijoitani. Olette olleet minulle suureksi avuksi. Taivaallinen Isämme siunatkoon teitä
suuresti. Toivon myös, että muistaisitte hääsuunnitelmiani rukouksissanne.”
Kiitämme Taivaan Isän johdatuksesta Credo-ohjelmassa.
Kiitos, että sinä olet mukana tukemassa Credo-työtä.
Tervetuloa evankeliumijuhlille Turkuun, teemalla ”Kaikki on
hyvin”. Valitettavasti jo perinteiseksi tullut Credo- ja
kummiohjelman tapaaminen ei tänä vuonna toteudu, mutta
muuten tarjolla on paljon hyvää ohjelmaa. Turkuun voi
kokoontua 2-4.7. rajoitetusti ja ohjelma on seurattavissa etänä https://www.evankeliumijuhla.fi
Jo joutui armas aika ja suvi suloinen. Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen. --- Se meille
muistuttaapi hyvyyttäs, Jumala, ihmeitäs julistaapi se vuosi vuodelta. VK 571
Aurinkoista ja siunattua kesää toivottaen,
Satu Arkkila

satu.arkkila@sley.fi

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