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Credo-ohjelman terveisiä 2/2022                                                                       
Huhtikuussa 2022 

 

Credo-ohjelman terveisiä Keniasta! 

”Tahdon muistaa Pitkäperjantain, anteeksi syntini minäkin sain.” Toivottavasti Pääsiäisaikasi oli 
siunattu. Olemme kiitollisia, että korona-tilanne sekä Keniassa että Suomessa on mahdollistanut 
osallistumisen Pääsiäisen ajan tapahtumiin seurakunnissa. Yläkuva on useamman vuoden takaa 
seminaaristamme, jossa tytöt ovat opetusta kuuntelemassa. Pääsiäisen Ilosanoma on Credo-työn 
ydin. Sitä haluamme opettaa. Saamme olla kertomassa, että Jeesus, Jumalan Poika, aukaisi meille 
tien Taivaaseen sovittaen syntimme ristinkuolemallaan ja kuolleista ylösnousemuksellaan. 
Syntimme on sovitettu ja tie Taivaaseen on Jeesuksessa auki. Tämä Sanoma kantaa ja antaa voimia 
kaikkien arjen haasteiden keskellä.  

Credo-tytöt ovat aloittamassa kuun vaihteessa uutta kouluvuotta. Tämä kouluvuosi päättyy jo vuoden 
lopulla. Tänä vuonna 2022 Keniassa valmistuu siis kaksi ryhmää peruskoulun päättäneitä sekä 
lukion päättäneitä. Vuoden 2023 alusta palataan jälleen normaaliin koulurytmiin, jossa kouluvuosi 
alkaa aina tammikuussa ja päättyy vuoden lopussa ja koululaiset saavat nauttia noin kuukauden 
pituisista lomajaksoista lukukausien välissä, joita kouluvuodessa on kolme.  

Valitettavasti kaikki suunnitelmat eivät aina toteudu niin kuin toivoisi. Maaliskuulle suunniteltu 
seminaari ei toteutunut ja näin en enää saanut tavata tyttöjä ennen paluutani Suomeen. Hyvästit 
tytöille jäivät sanomatta ja on tunne, että työ jäi kesken. Ja keskenhän työ toki onkin ja jatkuu 
Keniassa edelleen. Kenian työalan vastaava, Maikki Ochieng, on nyt ottanut muiden töidensä ohelle 
Credo-työn vastuulleen. Toivomme, että saamme myös vapaaehtoisen työntekijän hänen rinnalleen 
mm. tyttöjen kuulumisia Keniasta Suomeen välittämään. Kuvassa olen vielä Maikin kanssa Nairobin 

kodissamme Credo-työstä keskuste-
lemassa. Tämän jälkeen olen jo lentänyt 
Suomeen, mutta pidän vielä tiiviisti yhteyttä 
Keniaan Susan-diakonissaan sekä 
Maikkiin. Koska en päässyt tapaamaan 
enää tyttöjä, en valitettavasti voi välittää 
heidän henkilökohtaisia terveisiään teille 
kummeille. Jätän rukouksiin, että seminaari 
saataisiin tämän vuoden puolella pidettyä ja 
saatte uudet kuvat ja ajankohtaiset 
terveiset kummitytöistänne. Jos teillä on 
jotain erityistä kysyttävää kummitytöstänne, 
voitte jo olla yhteydessä Maikkiin 
sähköpostilla marja.ochieng@sley.fi 

mailto:marja.ochieng@sley.fi
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Susan-diakonissan sain vielä tavata toimistolla, muutamia päiviä ennen Suomeen paluutani 
(alakuva). Oli hyvä saada yhdessä muistella menneitä kahdeksaa työvuotta. Monessa ehdimme 
yhdessä olla mukana. Rukoillaan Susan-diakonissalle voimia ja iloa sekä Sanaan sitoutumista 
työssään Credo-tyttöjen parissa. Susan on tärkeä äiti-hahmo monelle Credo-tytölle. 

Kierrän touko-, kesä-, sekä elokuun aikana täällä Suomessa seurakunnissa, joissa kerron myös 
Credo-ohjelmasta. Jos haluat järjestää vaikkapa pihaseurat Suomen kauniissa suvessa Credo-
ohjelman merkeissä, ota minuun yhteyttä. Olen myös mukana valtakunnallisilla evankeliumijuhlilla 
Karkussa 1-3.7.2022, jossa perinteisesti järjestetään myös Credo-kummeille tapaaminen Kenian 
työalan infotapahtuman yhteydessä. Tule mukaan tapaamiseen lauantaina 2.7. opiston saliin klo 
10.00. Tervetuloa! Evankeliumijuhlien koko ohjelma löytyy https://www.evankeliumijuhla.fi/ 

Rukous- ja kiitosaiheita: 
- Pyydämme siunausta Credo-tyttöjen uudelle lukuvuodelle. Pyydämme, että peruskoulun suorittaneet 

löytävät lukiopaikan ja lukion suorittaneet löytävät itselleen mielekkään opiskelupaikan. 
- Muistamme valmistumassa olevia ja jo valmistuneita opiskelijoita, jotta he löytäisivät koulutustaan 

vastaavan työpaikan. 
- Pyydämme siunausta Susan-diakonissan työlle. 
- Pyydämme, että Credon johtokunta toimii aktiivisesti tyttöjen parasta ajatellen. Kiitämme Piispa 

Kisipanin panostuksesta ohjelmaan.  
- Pyydämme Maikille voimia kaikkiin työtehtäviin. 
- Rukoilemme, että tämän vuoden puolella saamme järjestää seminaarin Credo-tytöille.  
- Muistamme elokuussa Keniassa järjestettäviä presidentin vaaleja, että ne saisivat mennä rauhallisesti. 
- Kiitämme Pääsiäisen Ilosanomasta, syntien anteeksisaamisesta Jeesuksen ristinkuoleman ja 

ylösnousemisen vuoksi. 
- Kiitämme ohjelman uskollisista tukijoista Suomessa. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Lämmin kiitos menneistä yhteisistä vuosista Credo-
ohjelman parissa. Jumalan siunausta Credo-ohjelmalle ja 
meidän kaikkien elämään toivottaen, 
 

Satu Arkkila  

Kiitos, kun saan tässä olla, kiitos, kun saan levähtää. Kiitos, kun saan voimaa, jolla 
opetella elämää. 
Huomisesta en mä tiedä. Esirippu eteen jää. Minne aikonetkin viedä, tänään 
tahdon ylistää. 
Emme pelkää pahan ansaa. Emme pelkää kuolemaa. Oomme valittua kansaa, 
joka aina elää saa. 
Valo pimeyttä voittaa. Luomakunta odottaa. Pian uusi päivä koittaa, täynnä Herran 
kunniaa. Halleluja, halleluja! 

- Anna-Mari Kaskinen     - 

https://www.evankeliumijuhla.fi/

