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Hyvää uutta vuotta Kisumusta! Vuosi on jälleen vaihtunut ja on aika orientoitua uuteen. Kuitenkin 
vielä näin kirjeen alkuun joitain välähdyksiä viime vuodesta. Joululoman vietimme kotonamme 
Kisumussa rauhallisissa merkeissä lepäillen ja lueskellen. Loma tuli tarpeeseen. Tosin heti töihin 
palattuani sairastuin koko Kisumun paikalla olleen suomalaisyhteisön läpikäyneeseen koronaan, 
josta onneksi toivuin nopeasti, ja pääsin palaamaan töihin tällä viikolla.  
 
Viime vuotta voisi kuvailla opetuksentäyteiseksi vuodeksi. Edellisen vuoden koronasulun vuoksi 
Matongon teologisessa seminaarissa järjestettiin kolme lukukautta, jotta päästiin taas takaisin 
normaaliin kahden lukukauden vuosirytmiin. Vuoden aikana ehdin opettaa kolmea eri kurssia, 
kutakin kahdelle eri opiskelijaryhmälle. Matongossa päivitettiin edellisenä vuonna kaikki 
opetussuunnitelmat, ja viime vuoteen kuului myös kurssisisältöjen päivittäminen vastaamaan 
voimaan tulleita opseja. Vuoteen mahtui myös paljon käytännön asioiden hoitoa, kun vastuullani 
oli kotipihamme isännöitsijän tehtävät. Sitä myötä paikalliset putki- ja sähkömiehet sekä muut 
työmiehet ovat tulleet tutuiksi. 
 
Viime syksynä kyselin teiltä aiheita, joista haluaisitte kuulla kirjeissäni. Eräs kysymykseeni 
vastannut oli kiinnostunut erityisesti jostain maallisemmasta asiasta, joka kannattelee minua tai 
josta saan voimaa, joten siitä seuraavaksi. Joku ehkä saattaakin muistaa viime vuodelta 
innostukseni pyöräilyyn. Kotimme läheisyydessä pyöräilymaastot ovat pääasiassa olleet 
asvalttiteitä, mutta onneksi kohtuullisen matkan päästä löytyy myös hiekkateitä polkemista 
silmällä pitäen. Kaikenlainen luonnossa liikkuminen onkin voimaannuttavaa. Kenialainen luonto 
on niin monimuotoinen ja kaunis, että maisemat voivat hengästyttää ilman raskaampia 
liikuntasuorituksiakin. Luonnon helmassa arkinen aherrus unohtuu ja saa hengitellä puhdasta 
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ilmaa. Kirjeissänikin haluan jakaa teille pieniä välähdyksiä näistä voimaa antavista 
luontokokemuksista kuvien muodossa, vaikka kuvat harvoin tekevätkään oikeutta todelliselle 
maisemalle.  
 
Tänä vuonna edessä on jälleen kotimaankausi, kun kaksivuotinen työkauteni Keniassa päättyy ja 
tulen Suomeen vähän pidemmäksi aikaa kertomaan työstä ja elämästä täällä päiväntasaajan 
tuntumassa. Jätän jo nyt kaikki tähän liittyvät asiat rukouksiinne. Myöhemmin keväällä kerron 
sitten tarkemmin missä kaikkialla minut voi kotimaankauteni aikana tavata. Sitä ennen on 
kuitenkin aika suunnata katseet kevään töihin täällä Keniassa. Matongon kevätlukukausi alkaa 
ensi viikolla ja taas saan opettaa diakoniopiskelijoita. Haluan toivottaa sinulle siunausta tämän 
vuoden töihin ja toimiin. Rukoukseni on, että tämä vuosi voisi olla itse kullekin hyvä vuosi. 
 
 

 
 

”Ennen muuta varjele sitä, mikä on sydämessäsi – 
siellä on koko elämäsi lähde.”  

 
- Sananlaskut 4:23 - 

 

 

 

Lähetysterveisin, 

- Virpi -  

 

Sähköposti: Virpi.Otieno@sley.fi, Internet: www.taivaallinenlahja.fi/virpi-otieno    

 

Kiitos, kun rukoilet kanssani! 

Kiitos perheestä ja ystävistä lähellä ja kaukana. 
Kiitos joululomasta ja hyvästä palautumisesta koronan jälkeen. 
Siunaa tulevan kotimaankauden suunnittelu. 
Siunaa Sleyn työtä sekä lähettejä Keniassa sekä muualla maailmassa. 
Anna terveyttä ja varjele liikenteessä. 
Siunaa yhteistyökirkkoani Kenian evankelisluterilaista kirkkoa.  

Haluaisitko olla mukana lähetystyössä? Jos haluat tukea Virpi Otienon työtä, voit laittaa haluamasi summan Sleyn lahjoitustilille  

IBAN: FI13 8000 1500 7791 95 BIC: DABAFIHH.  Käytä henkilökohtaista viitenumeroasi, jolloin kannatus näkyy automaattisesti myös  

kotiseurakuntasi lähetyskannatuksena, tai kirjoita viestikenttään Virpi Otienon rengas + oma kotiseurakuntasi. Säännöllisestä kuukausilahjoitta-

misesta saat tietoa täältä https://www.taivaallinenlahja.fi/kuukausilahjoittaminen  tai Leea Gröhniltä, leea.grohn@sley.fi, puh. 09 251 39 228. 

Viitenumero- ja osoiteasiat: anna-liisa.markkula@sley.fi tai puh. 050 321 8614. 

Muut lahjoitusmuodot: MobilePay 77902 – Virpi Otieno; MobilePay 63569 TAI tekstari ”LÄHETYS20” numeroon 16499 – Sleyn lähetystyö 

Tukesi tekee mahdolliseksi evankeliumin viemisen niiden pariin, jotka eivät vielä tunne Kristusta. Kiitos tuestasi! Jumala lahjasi siunatkoon. 

Rahankeräyslupa: RA/2021/1127 voimassa toistaiseksi. 

Pyöräretkellä
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