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Riemullista Joulua! 
 

 

Credo-ohjelman terveisiä 4/2020                                                                              Joulukuussa 2020 
 

 

Adventtiajan terveisiä! 

Olemme eläneet merkillisen vuoden. Itse en ainakaan millään olisi uskonut, että viime vuoden lopulla 
ja tämän vuoden alussa puhuttanut korona-virus saisi aikaan näin suuria mullistuksia maailmassa. 
Ja mitkä ovatkaan vielä tämän ajan kauaskantoisemmat seuraukset? Keniassa koulut siis 
sulkeutuivat maalis-huhtikuun vaihteessa. Lokakuussa peruskoulun neljännellä luokalla opiskelevat, 
sekä peruskoulun viimeisellä ja lukion viimeisellä luokalla olevat jatkoivat opintojaan. Muut luokka-
asteet pysyivät edelleen suljettuina. Jotkin opiskelupaikat availivat oviaan. Pääosin kaikki tyttömme 
ovat kuitenkin huhtikuulta lähtien olleet ilman opetusta. Etäopetusta ei oppilaitoksilla juurikaan ollut 
mahdollisuus järjestää. Tällä hetkellä tavoitteena on, että koulut pääsisivät jatkamaan tammikuussa. 
Kahden seuravan vuoden aikana lapset opiskelisivat nopeutetulla aikataululla vuoden 2020 kaksi 
lukukautta sekä vuoden 2021 ja 2022 normaalit opinnot, eli näin vuoden 2023 alussa kaikki lapset 
olisivat takaisin opintojen siinä vaiheessa, missä ilman koronan tuomaa katkoa olisivat muutenkin 
olleet. Tämä on mielenkiintoinen suunnitelma. Lämmin kiitos siis uskolllisesta tuestanne. Tänä 
vuonna koulumaksuista säästyneille varoille tulee siis tarvetta ensi ja seuraavana vuonna.  

Susan-diakonissa on pitänyt yhteyttä tyttöihin puhelimitse. Monella opiskelijalla on käytössään 
älykännykkä ja heihin minunkin on helppo olla yhteydessä. Ylhäällä on kuva Veronicasta perheineen. 
Veronica on pitkäaikainen Credo-tyttömme. Hän opiskeli lukion ja jatkoi opintoja tiedotuksen parissa. 
Viime vuonna hän sai kandiopinnot päätökseen. Korona on viivästyttänyt valmistumispapereiden 
saantia, mutta periaatteessa Veronica on valmistujaisjuhlia vaille valmis journalismin kandi. Veronica 
on myös Georgen vaimo ja kaksivuotiaan Bradley–pojan onnellinen äiti. Lähes päivittäin kirjoittaa 
Veronica whatsappiin, jossa hän kiittää Jumalaa siunauksesta elämässään; puolisosta, lapsesta, 
muusta perheestään ja työstään. Credo-ohjelman, siis teidän antamalla tuella, Veronica on päässyt 
pitkälle elämässään ja on siitä kiitollinen Jumalalle ja teille.  

Olen neljäntoista Afrikassa vietetyn vuoden jälkeen  valmistautumassa Joulun viettoon Suomessa. 
Teinityttäremme kanssa olemme ihmetellen katsoneet kauppojen runsasta joulutarjontaa. Jo 
lokakuulla alkoi kauppoihin tulla joulusuklaita ja muuta joulunviettoon liittyvää. Mutta kuinka monessa 
paikassa olen nähnyt Joulun todellisen Sanoman? Joulukorttihyllylläkin saa pidempään etsiä, että 
tonttujen, joulupukkien, joulukuusien ja maisemien joukosta löytyisi seimiasetelma. Suurten 
kauppojen useiden kymmenien joulukalenterivaihtoehtojen seasta; suklaata, karkkia, askartelua, 
legoja, minifiguureja, kirjoja, raha-arpoja, meikkejä, ihonhoitotuotteita, tee-se-itse tai ”pelkkien” 
kuvakalenterien runsaasta tarjonnasta ei Joulun sanomaan suunnattua kalenteria tunnu löytyvän. 
Kuinka usein mieleeni on noussut kuva Isovanhempieni kotoa Hämeenlinnasta, jossa lauloimme 
”Laps hankeen hukkuu, unhoittuu” (laulusta, Me käymme joulun viettohon). Ja juuri Jeesus-lapsessa  
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on Joulumme ydin. Ilman Häntä juhla on tyhjä. Ja Hänessä juhlassamme on kaikki. Credo-
tyttöjemme joulunvietto on koskettavaa. Sen ytimenä on joulukirkko. Ehkä kirkkoon pääsee uusi asu 
yllään. Ehkä kirkon jälkeen saa nauttia herkkuaterian, vuohenlihaa. Muita ulkoisia joulunvieton 
merkkejä ei juuri ole. Mutta Joulun ilo on Jeesus-lapsessa. Miten Jumalan Poika suostui alentumaan 
ihmiseksi. Kulkemaan kanssamme, opettamaan meille Taivaallisesta Isästämme. Kantamaan 
syntitaakkamme harteillaan ristille. Sovittaen meidän pahat tekomme ristinpuulla ja voittaen 
ylösnousemuksellaan kuoleman vallan ja aukaisten meille Taivastien. Tässä on jouluilomme; 
”Riemulaulut soikaa, Taivas auki on!” Ja se tulee luoksemme, olimme sitten missä tilanteessa 
tahansa. Vaikka korona, taloudellinen tilanteemme, perhehuolet, vanheneminen, sairaudet, 
yksinäisyys tai mikä tahansa ahdistaisi. Vaikka viettäisimme joulumme karanteenissa sisätiloissa. 
Olimme sitten Suomessa tai Keniassa. Joulu saapuu, tulee luoksemme, kohtaa meidät, jokaisen, 
minut ja sinut. Toivottavasti pääset Jouluna Sanan ja sakramenttien äärelle. Ja jos et voi poistua 
kotoasi, ota rohkeasti yhteyttä kotiseurakuntaasi tai Sleyhyn ja pyydä pastoria käymään kotonasi 
jakamassa sinulle ehtoollista.     

Riemulaulut soikaa, taivas auki on, nyt on autuus tullut kaikille! Juhlia saa ihmiskunta onneton, 
katkaistu on kaikki kahleemme. Taivaassakin siitä iloitaan, enkelitkin ovat riemuissaan. Herran sana 
on nyt tullut lihaksi, Jumala on minun veljeni. SK 62 

Hyvää Joulua, Krismasi njema! 

Satu Arkkila     satu.arkkila@sley.fi 
(P.O.Box 377, 00621 Village Market, Nairobi, Kenya) 
Näyttelijäntie 16 E 58, 00400 Helsinki 
 

Ps. Paluupäivämme kentälle ei ole vielä tiedossa. Jos korona-tilanne tammikuussa sallii, haluaisitko järjestää 
kotonasi seurat, joihin voisin tulla kertomaan Credo-ohjelmasta? Ota yhteyttä! 
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