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Uuden vuoden terveisiä! 

Täällä Suomessa alkuvuosi on kulunut edelleen tiukentuvien korona-rajoitusten parissa. Keniassa 
korona-tilanne on pysynyt tiedotuksen mukaan kohtalaisen maltillisena. Eteläisen Afrikan pahentunut 
korona-tilanne ei ainakaan nykyisten tietojen mukaan ole levinnyt Keniaan. Keniassa onkin pyritty 
palaamaan mahdollisuuksien mukaan takaisin normaalimpaan elämään. Koulut avasivat ovensa 
suunnitellusti tammikuun alussa. Jätämme rukouksiin, että Keniassa korona-tilanne pysyisi edelleen 
maltillisena ja mm. koulujen ja opiskelupaikkojen avautuminen ei lisäisi viruksen leviämistä.  

Credo-tytöt ovat yhdeksän kuukauden opiskelutauon jälkeen jatkaneet koulutyötään. Olemme 
valtavan kiitollisia, että kaikki Credo-tytöt ovat palanneet tammikuun alussa kouluun. Viime vuoden 
lopulla lehdissä kirjoitettiin, että esimerkiksi Narokin alueella, josta useampi tyttömmekin tulee, 
pelättiin jopa 40% tytöistä tipahtavan pitkän tauon ja sen tuoman haasteiden, esim. teiniraskauden 
takia pois koulutuksesta.Tytöt ovat palanneet tänä vuonna samalle luokalle, mihin opinnot viime 
vuoden maalis-huhtikuun vaihteessa jäivät. Tänä ja ensi vuonna tyttöjen on tarkoitus käydä koulua 
neljä lukukautta, saaden kolmen vuoden opinnot tehtyä tämän ja ensi vuoden aikana. Näin vuoden 
2023 alussa koronan aiheuttama koulutauko olisi vain muistoissa. Kiitos siis uskollisesta 
taloudellisesta tuesta viime vuoden aikana. Näille rahoille on varmasti tarvetta tänä vuonna, kun 
lukukausimaksuja tuleekin aiemmin budjetoitua enemmän. Kaikki koulut Keniassa eivät saaneet 
lupaa avata oviaan, sillä ne eivät täyttäneet koronan vuoksi vaadittuja hygienia ja turvaväli- sääntöjä. 
Susan-diakonissan avustuksella kaksi tyttöämme, joiden viime vuoden koulun ovet pysyivät 
suljettuina, ovat löytäneet itselleen uudet koulupaikat.  

Yläkuvassa terveisiä lähettää Miriam. Miriam on pitkäaikaisimpia Credo-tyttöjämme. 
Kymmenvuotiaana hän karkasi kotoaan ympärileikkausta ja pakkoavioliittoa. Hän pääsi mukaan 
Credo-ohjelmaan ja opiskeli Credon tuella peruskoulun sekä lukion. Miriam oli kahdeksan vuotta 
pitämättä mitään yhteyttä kotiinsa. Vasta täytettyään 18 vuotta, hän uskalsi ottaa yhteyttä äitiinsä. 
Miriam on iloinen, että yhteys äitiin on nyt syntynyt. Lukion jälkeen Miriam aloitti sairaanhoidon 
opinnot. Miriam toivoo, että voi tulevaisuudessa toimia sairaanhoitajana lähellä kotikyläänsä ja auttaa 
mm. ympärileikkaus tradition kitkemisessä kulttuuristaan. Miriam on tällä hetkellä opintojensa 
loppusuoralla. Hän on suorittanut kaikki opintonsa ja jäljellä on enää Kenian valtion loppukoe 
sairaanhoitajille huhtikuussa. Jos Miriam sen läpäisee, hän saa rekisteröinnin valtion 
sairaanhoitajaksi. Muistammehan Miriamin loppukoetta erityisin rukouksin! 
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Credo-ohjelma sai alun perin alkunsa 
nimenomaan Maasai-heimon parissa. Sley 
on tehnyt paljon työtä juuri maasaiden 
keskuudessa ja on hienoa, että työ tuntuu 
myös kantaneen hedelmää. Erityisesti on 
panostettu evankelioivaan työhön, joka on 
myös Credo-ohjelmamme ydin. Maasai-
alueella on paljon pieniä virkeitä seurakuntia 
ja ihmiset tulevat Sanankuuloon. Alueelle on 
Sleyn tuella koulutettu paljon työntekijöitä;  
pastoreita, evankelistoja ja peruskoulun 
opettajia. Nämä kaikki tekevät arvokasta 
työtä myös Credo-ohjelmaamme ajatellen. 
Tarvitsemme uskovia opettajia, jotka 
opettavat sekä tyttöjä että poikia mm. kristillisestä perhekäsityksestä, tyttöjen ja poikien 
tasavertaisuudesta, kaikkien ihmisten kunnioittamisesta Jumalan luomina. Vuoden vaihteessa 
vihittiin pastoriksi Matongossa teologian opinnot päätökseen saanut Joshua Kirionki. Keniassa 
kirkkoihin kokoonnutaan turvavälein ja maskein. Joshua on kuvassa keskellä ja vierellä on hänen 
vaimonsa. Kuvassa myös muita seurakunnan vastuunkantajia.   

Viime vuonna maaliskuussa ehdimme juuri kokoontua järjestämään uuden johtokunnan Credo-
ohjelmalle. Sitten saapuivat korona-rajoitukset ja kokoontuminen oli mahdotonta. Nyt helmikuussa 
johtokunta pääsi viimein kokoontumaan Nairobissa. Itse en valitettavasti pystynyt olemaan 
kokouksessa mukana, mutta Sleyn Kenian työalavastaava Marja Ochieng oli puolestani paikalla. On 
hienoa, että johtokunta on ollut koolla Credon asioita käsittelemässä. Rukoilemme edelleen, että 
ohjelman ja kirkon yhteistyö saa jatkua hyvässä yhteishengessä evankeliumin eteenpäin viemiseksi. 

Kuvassa vasemmalta sihteeri Matthew Lesian, 
Piispa John Kisipan, Susan-diakonissa, 
lähettimme Marja Ochieng sekä pastori Kora 
Woche. Johtokunnan puheenjohtaja Margaret 
Paranai oli valitettavasti myös estynyt 
osallistumasta kokoukseen. 

Jätämme koko ohjelman edelleen Taivaan Isän 
hyviin käsiin. Hänen ohjauksessaan meidän on 
hyvä katsoa luottavaisesti tulevaisuuteen.  

”Se, joka asuu Korkeimman suojassa ja yöpyy 
Kaikkivaltiaan varjossa, sanoo näin: ”Sinä, Herra 
olet linnani ja turvapaikkani, Jumalani, sinuun 

minä turvaan. Hän levittää siipensä yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen uskollisuutensa on 
sinulle muuri ja kilpi.” Ps. 91:1,2,4 

Kiitos, että olet mukana Credo-työssä. Siunattua vuoden jatkoa! 

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