Kisumun kehitysvammaiskoulun terveisiä 2020
Vuoden 2020 terveisiä!
Vuosi 2020 on ollut merkillinen. Alkuvuodesta luimme Keniassa, miten Kiinassa on levinnyt korona-virus
ja miten sen leviämistä Suomessakin pelätään. Keniassa ei virusta vielä ollut tavattu, mutta kun
erityisesti Etelä-Euroopassa tilanne vain paheni, teki Kenian valtio hyvin nopeita päätöksiä viruksen
leviämisen ennaltaehkäisemiseksi. Vielä maaliskuisena perjantaina lapset Keniassa olivat olleet aivan
normaalisti koulussa ja lähteneet viikonlopun viettoon, kun sunnuntai-iltana vanhemmille äkillisesti
ilmoitettiin, että älkää tuoko huomenna lapsia kouluun. Sitten ilmoitettiin että kansainvälinen
lentoliikenne lakkautetaan toistaiseksi 72 tunnin kuluttua. Pian sen jälkeen Nairobi eristettiin
Uudenmaan tavoin. Keniassa otettiin käyttöön varsin tomerat toimenpiteet koronan leviämisen
ehkäisemiseksi ja monet menettivät päivittäisen elannon hankkimisen mahdollisuuden. Koska pelättiin
yhteiskuntarauhan järkkyvän, päätti Sley vetää lähettinsä maaliskuun lopulla Suomeen toistaiseksi. Nyt,
puoli vuotta myöhemmin, vaikuttaa siltä, ettei virus ole ainakaan räjähdysmäisesti levinnyt Keniassa.
Tästä Taivaan Isälle kiitos.
Kisumun kehitysvammaiskoulu siis myös suljettiin maaliskuun lopulla ja lapset lähetettiin koteihinsa.
Tämä oli hyvin surullista, sillä koulu on näille sadalle lapselle tuttu ja turvallinen elämänympäristö.
Valitettavasti monen lapsen kotiolot ovat varsin karut. Kehitysvammaisia lapsia ja nuoria usein edelleen
piilotellaan kotioloissa. Myös monenlaiset väärät uskomukset näitä lapsia kohtaan rasittavat heidän
elämäänsä. Rukouksin muistamme, että lasten kotonaolo sujuisi mahdollisimman hyvin ja koulu pääsisi
pian avautumaan.
Tällä hetkellä Kenia pyrkii vähitellen siirtymään takaisin normaaliin elämänrytmiin. Kansainväliset rajat
Kenia avasi elokuun alussa. Edelleen virus leviää ja maan terveydenhuolto on kuormitettu, mutta
yhteiskuntarauha on kuitenkin säilynyt, vaikka monet kärsivät puutetta menetettyään mahdollisuuden
työhön eikä sosiaaliturvaa ole. Vähitellen maassa avataan opiskelu- ja koulupaikkoja. Muistetaan
rukouksin, että virus ei lähde uudelleen leviämään koulujen avaamisen myötä.
Tänä vuonna vietetään Sleyn Kenian
työn 50-vuotis juhlavuotta. Sley lähetti
ensimmäiset lähetit Keniaan vuonna
1970. Monet kymmenet lähetit ovat
viidenkymmenen
vuoden
aikana
antaneet
työpanoksensa
Kenian
kentällä eri työmuodoissa. Monia
entisiä lähettejä muistetaan edelleen
lämmöllä.
Kehitysvammaiskoulun
seinällä on edelleen luettavissa
urauurtaja Salme Rintakomsin nimi,
kuten kuvasta näkee!
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Koulun rehtori Patrick Siminuy jäi eläkkeelle vuoden alussa. Hän oli työlleen
sydämellään omistautunut. Rehtorin virkaa hoitamassa on ollut rouva Susan Liyai.
Itselläni oli suunnitelmissa vierailla kehitysvammaiskoululla maaliskuun lopulla myös
virkaa hoitavaa rehtoria tapaamassa, mutta valitettavasti korona esti tämän
tapaamisen. Olen vain siis jutellut puhelimessa rouva Liyain kanssa. Rouva Liyai
kertoo haluavansa olla palvelemassa yhteiskunnan heikossa asemassa olevia ja toivoo, että hänet
tultaisiin nimittämään tähän tehtävään. Tukijoille Suomeen rouva Liyai lähettää lämpimät kiitoksensa
yhteistyöstä erityistarpeessa olevien lasten ja nuorten opiskelujen tukemisessa. Muistammehan
rukouksin koulun rehtorivalintaa.
Olen itse siis perheineni tällä hetkellä Suomessa korona-tilanteen vuoksi. Puolisoni Jorman kanssa
kierrämme mahdollisuuksien mukaan seurakunnissa kertomassa Kenian työn terveisiä. Tulemme
mielellämme kertomaan ja näyttämään kuvia myös Kisumun kehitysvammaiskoulusta. Pyytäkää meitä
seurakuntanne tilaisuuksiin mukaan!
Syksyn ensimmäisessä lähetystilaisuudessamme meille aiheeksi oli annettu innostavasti ”Ilon tuojat”.
Tämä sopii myös Kisumun kehitysvammaiskoulusta kerrottaessa, sillä lapset koululla ovat niin herkkiä
hymyilemään ja saavat näin vierailijallekin hymyn huulille. Raamattu puhuu paljon ilosta. Onhan koko
Raamatun ydin suuri ilosanoma Vapahtajastamme Jeesuksesta. Enkelit saivat paimenille ilmoittaa
Vapahtajan syntymästä, ilosanoman, suuren ilon koko kansalle (Luuk. 2) Tämä on hyvä muistaa joka
päivä ja myös nyt korona-viruksen jyllätessä maailmassa. Me ihmiset suunnittelemme elämäämme
mielellämme ja siksi epävarmuudessa ja äkillisesti muuttuvien elämäntilanteiden keskellä eläminen
tuntuu niin kuluttavalta. On lohdullista ja rohkaisevaa tietää, että elämämme joka päivä ja hetki on
Jumalan käsissä. Jeesus lupasi lähetyskäskyssään olla kanssamme ”kaikki päivät maailman loppuun
asti” ja tämän lupauksen turvissa on hyvä elää. Ennen kuin edes synnyimme, oli elämämme
suunnitelmat Jumalan hyvissä käsissä. ”Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjaasi on kaikki
kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut.” (Psalmi 139:16) Meille
jokaiselle luodulle on oma tärkeä paikkamme täällä maailmassa ja siksi saamme tänäänkin katsoa
iloiten ja luottaen elämässämme eteenpäin.
Iloa syksyyn ja alkutalveen toivottaen,
Satu Arkkila
P.O.Box 377, 00621 Village Market, Nairobi
sähköposti: satu.arkkila@sley.fi

Rukous- ja kiitosaiheita:
- Koko maailman tilanne, korona-viruksen talttuminen.
Yhteiskuntarauhan säilyminen Keniassa ja koko maailmassa
tämän pandemian keskellä. Toimeentuloa ihmisille.
- Lasten pitkä poissaolo koulusta, heidän turvallinen oleskelu
kotona ja koulutyön jatkuminen.
- Koulun henkilökunnalle iloa ja innostusta pitää hyvää huolta
lapsista ja kertoa heille Jeesuksesta. Koululle hyvä rehtori.
- Yhteistyökirkkomme Keniassa. Kenian kirkon johto.
- Kiitos kaikista uskollisista lähetyksen ystävistä ja Kisumun
kehitysvammaiskoulun tukijoista.

Kun huolet painavat mieltäni,
saan sinulta lohdun ja ilon.
Psalmi 94:19
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