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Hyvät kirjeemme lukijat 

Kun kirjoitamme tätä kirjettä, Tansaniassa kukkivat liekkipuut, joita kutsutaan myös 

joulupuiksi. Kuivan maiseman keskellä ne muistuttavat meitä loistavilla punaväreillään 

tulossa olevan joulun riemullisesta ilosanomasta.  

Suomessa joulunalusaikaan liittyi usein erityisesti kaksi lähes vastakkaista tunnetta. 

Iloinen odotus tulevasta juhla-ajasta, hetken lomasta ja sukulaisten tapaamisesta 

sotkeutui lievään ahdistukseen siitä, kuinka ehtii saada kaikki kortit lähetettyä ja 

valmistelut tehtyä. Ja ehtiikö syventyä edes joulun sanomaan. Jostain syystä täällä 

Tansaniassa nuo ajatukset tuntuvat kaukaisilta. Joulu ei näy Iringassa oikeastaan 

missään etukäteen, vaan aurinko paistaa lähes joka päivä ja välillä sataa kaatamalla. 

Aatto onkin täällä aivan tavallinen työpäivä. Joulupäivä tuo juhlan ja kirkot täyttyvät. 

Ensimmäistä jouluamme vietimme täällä kahdestaan. Viime vuonna aikuiset lapsemme 

tulivat luoksemme jouluksi. Se oli meille unohtumaton joululahja. Tänäkin vuonna 

saamme jouluvieraita, Timon ja Marjatan, Eeron veljen ja hänen vaimonsa.  

(P) Joulunalusohjelmaamme tuli melkoinen muutos, kun saimme 20.11. iloisen 

suruviestin rakkaan Liisa-tätini siirtymisestä Taivaan kotiin. Matkustin kuunvaihteessa 

hänen hautajaisiinsa Suomeen. Minulle oli hyvin tärkeää päästä saattamaan häntä, sillä 

viimeiset vuodet Suomessa - ennen Tansanian aikaa – olin lähes päivittäin häneen 

yhteydessä ja auttelin häntä arjen asioissa. Nyt sain tavata tuolla matkalla kaikki 

lapsemme ja sisariani sekä joitain ystäviämme. Ja kokea Suomen talven pakkasineen, 

hohtavine lumihankineen ja satumaisine huurrepuineen. 
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Kirja tuli painosta 
 

(E) Sunnuntai-iltana, 7. marraskuuta, Dar es Salaamista 

tuli linja-autolla viisi isoa pahvilaatikkoa Vanhan 

testamentin johdanto-oppeja. Tuntui juhlalliselta pidellä 

käsissä ensimmäistä täällä painettua kirjoittamaani kirjaa. 

Kirjan nimi on Introduction to the Old Testament – with 

African perspectives.  Kirjoitin tällaisen parisataasivuisen 

opuksen avuksi opiskelijoille, joista useimmilla ei ole 

yhtään omaa kirjaa. He saavat samalla hiukan materiaalia 

toimiessaan myöhemmin pappina omassa seurakunnassaan. 

Lähetysseura kustansi painatuksen ja kielentarkistuksen 

ja myymme kirjaa edullisesti 3000 shillingillä eli 1,5 

eurolla. Ilmaiseksi jaettuna sillä ei olisi ollut niin suurta arvoa. 

Afrikkalainen perspektiivi on saatu kirjaan kahdella tavalla. Otin mukaan useita suoria 

lainauksia afrikkalaisten itsensä tekemästä teoksesta Africa Bible Commentary. 

Lisäksi kirjassa on artikkeli kolmelta tansanialaiselta työtoveriltani. Muuten kirja on 

suppea johdanto useisiin Vanhan testamentin teemoihin sekä kaikkiin VT:n kirjoihin. 

Se pyrkii olemaan riittävän käytännöllinen, jotta siitä olisi apua, ei vain teologien 

opintoihin, vaan myös käytännön seurakuntatyöhön. Nyt olen kirjoittamassa vastaavaa 

kirjaa Uuden testamentin puolelta. Se valmistuu ensi vuoden alkupuolella ja siihenkin 

tulee artikkeleita useilta tansanialaisilta teologeilta, mm. Joensuussa opiskelevalta 

Gerson Mgayalta. Molemmat kirjat on tarkoitus kääntää myös suahiliksi. 

Israelin matka ensi vuoden marraskuussa 

Yksi nimikkoseurakunnistamme, Harju Tampereelta, on suunnittelemassa matkaa 

Israeliin marraskuussa 2011 ja on pyytänyt meitä matkanvetäjiksi ja oppaiksi. 

Harjulaiset arvelivat, että saisivat puolet ryhmästä Tampereelta, joten mukaan 

mahtuu muitakin. Jos olet kiinnostunut matkasta, ota yhteyttä Harjun seurakunnan 

lähetyssihteeriin, Riitta Laihoon tai meihin. 

Tansanialaiset työtoverimmekin haaveilevat Israelin matkasta. Heille raha on tietenkin 

paljon suurempi kynnys kuin meille, mutta olemme panneet asian vireille. Matka 

toteutettaisiin ensi vuoden marraskuun lopulla suomalaisten matkan jatkona. Tämän 

jätämme rukousaiheeksi, sillä tansanialaisten on paljon meitä vaikeampi saada edes 

passia ja viisumia. Jos matka toteutuu, sillä olisi epäilemättä suuri merkitys 



täkäläisille opettajille ja papeille. Sekä heidän raamatuntuntemuksensa että koko 

maailmankuvansa avartumisen kannalta toivoisimme tämänkin matkan järjestyvän. 

Kuten edellisestä voi päätellä, meidän työjaksomme Tansaniassa päättyy heinäkuussa 

2011, viisi kuukautta alkuperäistä suunnitelmaa myöhemmin. Syyskausi sen jälkeen 

menee suurelta osin nimikkoseurakuntavierailuissa. Ensi vuoden puolella otamme 

yhteyksiä neuvotellaksemme aikatauluista ja toivomuksistanne Pälkäneen, Kauniaisten, 

Pitäjänmäen, Harjun, Taivallahden (Töölön), Kankaanpään, Maskun (Lemu-Askainen)ja 

Lempäälän seurakunnissa, joiden nimikkolähettejä olemme kuten myös Suomen 

Raamattuopiston. 

Suosittelemme: Chapu chapu 

Marraskuussa ilmestyi Suomen Lähetysseuran kustantamana 

työtoveriemme Pia ja Mikko Pyhtilän kirjoittama mainio kirja Chapu 

chapu. Toinen meistä hankki kirjan ja alkoi siinä samassa lukea sitä 

aina kuin suinkin saattoi. Kun hänen silmänsä vältti, toinen sieppasi 

kirjan ja lukiessaan unohti muut tekemisensä. Kahden erilaisen 

kirjoittajan tekstit pitivät kirjan käteensä saanutta otteessaan. 

Emmepä kerrokaan enempää… 

http://www.mission.fi/ajankohtaista/uutiset/?x7382=5366897 

  

Joulukorttimme 

Kiitämme Teitä kuluneen vuoden 

2010 yhteistyöstä ja siitä, että olette 

tehneet matkaa kanssamme 

rukouksin! 

Toivotamme jokaiselle tämän 

mwanzalaisen batiikkitaiteilijan 

P.Chinan kuvan välityksellä  

Hyvää joulua ja Jumalan 

siunausta vuodelle 2011! 

Pirkko ja Eero 
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