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Hyvät kirjeemme lukijat! 

Kiitos joulukorteista, kirjeistä ja paketeista, joita saimme jouluksi! Kiitos myös, kun 

muistatte meitä ja työtämme Tansaniassa rukouksissanne. Rukouksen kantovoima on 

ihan konkreettisesti ollut koettavissa silloin, kun olemme itse olleet jonkin asian 

suhteen ymmällämme ja neuvottomina, mutta sitten olemmekin kesken kaiken saaneet 

nähdä asian ihan selvästi ja rohkaistuneet jatkamaan eteenpäin samaa tietä.  

Joulua vietimme kotosalla Eeron veljen ja hänen vaimonsa kanssa, jotka saimme 

jouluvieraiksemme, mikä oli meille iso ilo. Ei ollut kuusta, mutta olipa meillä oikea joulu 

kuitenkin. Kävimme jouluaamun jumalanpalveluksessa Kihesan kirkossa ja lähdimme 

tapaninpäivänä Ilembulaan tutustumaan työtoverimme lastenlääkäri Leena Pasasen 

työhön. Vierailimme orpolassa, sairaalassa ja Leenan kodissa ja saimme erinomaisen 

katsauksen lähetystyön monimuotoisuudesta Tansanian olosuhteissa kokenutta 

työntekijää kuunnellessamme. 

 Kuulumisia Iringasta , työstä ja matkoilta 

Uusi vuosi vei sukulaiset Suomeen ja me jatkoimme omia tehtäviämme Iringassa. 

Minulla (Pirkko) on muutamia pieniä erillisiä tehtäviä opetustyön lisäksi.  Hoidan mm. 

kenttäkirjastoa, Etelä-Tansanian tiedotusta ja juuri paraikaa teen haastatteluja niistä 

Tansanian kirkon Tumaini-yliopiston opiskelijoista, jotka opiskelevat Suomen 

Lähetysseuran stipendin turvin. Nämä opiskelijat ovat varattomia, eikä heillä olisi 

mitään mahdollisuuksia yliopistossa opiskelemiseen, Iringassa asumiseen eikä edes 

ruokaankaan ilman stipendiä. Kukaan heistä ei unohda kertoa kiitollisuuttaan siitä. 
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Aikamme näissä tehtävissä lähestyy loppuaan. Viiden kuukauden kuluttua olemme jo 

Suomessa. Eerolla on nyt juuri alkamassa tenttiviikot yliopistolla ja sitten vielä yksi 

lukukausi ennen kuin on aika lähteä. Lähtöprosessi on yllätykseksemme alkanut. Taitaa 

tulla siis pitkät jäähyväiset…  

Viime päivinä rankkasateet ovat huuhtoneet lopultakin Iringaa komeitten ukonilmojen 

kera. Eräänä päivänä harmittelimme Aida-apulaisellemme, että hän joutuu lähtemään 

sateessa vajaan tunnin 

kotimatkalleen. Silloin Aida 

totesi tyynesti: ”Jos ei 

sada, ei saada ruokaakaan.” 

Siinä meille asennetta 

ilmoihin!  

Nyt juuri on 

kaktushedelmien aika. Tänä 

vuonna olemme saaneet 

niistä runsaan sadon. 

Hedelmät (furahishat) ovat 

varsin piikikästä syötävää. 

Niistä on piikit nyhdettävä 

yksi kerrallaan ennen kuin siis pääsee maistelemaan tätä erikoista ja makeaa 

hedelmää.  

Jotenkin samanlaiselta saattaa arkemmekin joskus tuntua. Pistävältä, työläältä ja jopa 

turhauttavalta. Tuleeko tästä mitään? Sitten tulee kuitenkin aika syödä se työläästi 

kuorittava hedelmä, ja huomaamme, että sen takia kannatti sittenkin nähdä vaiva ja 

uskoa, että Jumala tietää meitä paremmin, mikä milloinkin on meille hyväksi.  

Olemme olleet terveitä. Taudit tuntuvat kiertäneen meidät. Ei edes pientä flunssaa 

ole ollut – kummallakaan meistä. Olemme siitä ihmeissämme ja tietenkin kiitollisia 

kuten myös Jumalan varjeluksesta matkoillamme. Automatkoilla näemme liian usein 

käsittämättömiä rekkojen tieltä suistumisia sekä muita ikäviä onnettomuuksia ja 

niiden jälkiä. Täällä ei varoituskolmioita juurikaan näe, mutta niiden virkaa toimittavia 

puista katkottuja lehteviä oksia sitäkin useammin. Oksia asetellaan tielle varoittamaan 

muita tiellä liikkujia onnettomuuksista tai kesken matkaa hyytyneistä kuorma-autoista.  

Onko opetuksesta hyötyä? 

Opettajana (Eero) pohdin joskus, onko tästä työstä mitään hyötyä. Tosin asia ei 

pohtimisesta parane, sillä opettajan pitää opettaa ja opiskelijat oppivat – tai sitten 

eivät opi. Oletus on, että jonkinlaista oppimisprosessia välttämättä tapahtuu, enkä 

minä pysty sitä estämään. Tilannehan on Suomessakin usein samantapainen, sillä 



opetushommista ja hengellisestä työstä näkee aika vähän tuloksia, jos lainkaan. Ei voi 

tietää, mitä tarkkaan ottaen oppilaan päässä tai sydämessä tapahtuu. 

Vieraassa maassa, vieraalla kielellä ja vieraassa kulttuurissa tämä on vielä hiukan 

vaikeampaa. Näen toki innostuksen kipinän opiskelijan silmissä, havaitsen 

tenttitulosten paranemisen ja kuulen oivaltavasta kysymyksestä, että jotain tärkeää 

opiskelija nyt pohtii. Mutta silti olen usein ymmälläni. Joku opetuksessa kolahti perille, 

mutta oliko kyseessä se oivallus, jonka halusin välittää, vai kenties jotain aivan muuta. 

Ja onko se edes tärkeää täällä, mitä itse pidän tärkeänä. Ja osaanko lainkaan opettaa 

asioita, joita täällä erityisesti pitäisi opettaa. 

Osa asioista on ilman muuta yhteisiä kaikille kristityille kaikkialla maailmassa. 

Raamattu on sama, Jeesus on ainoa tie taivaaseen ja pelastava usko on Jumalan lahja, 

ei meidän tekoamme. Mutta jo näissä lauseissa on asioita, jotka voidaan ymmärtäää 

monella tavalla. Kun sanon, että ihmisen teoilla ei ole mitään tekemistä pelastavan 

uskon kanssa, aina joku esittää vastaväitteen: täytyyhän uskon jossain näkyä. Ja minä 

sanon, että kyllä kyllä, mutta meidän uskomme hedelmillä ei mitata itse uskoa. Sitten 

toinen opiskelija jatkaa, että nyt me puhumme vanhurskauttamisesta, mutta pyhitys 

on tietenkin paljon tärkeämpää. Ja minä siihen, että ei se nyt ihan niinkään ole. 

Sitten mietin, että jos se täällä Afrikassa menee kuitenkin hiukan toisinpäin. Niin kuin 

työtoverini Kati Kemppainen kerran totesi, että ”vaikka dogma vähän ontuukin, ehkä 

heidät sitten aikanaan puntaroidaan eri kriteerein”. Jospa tässä monien uskontojen 

temmellyskentässä on tärkeintä löytää Jeesus, joka on voimakkaampi kuin saatana ja 

Afrikan poppamiehet. Jospa usko ja teot kulkevat niin käsi kädessä, ettei niitä voi 

oikein mitenkään erottaa. Ettei vain viimeisen tuomion vertaus osuisi tänne paremmin 

kuin meille. Siinähän näyttää siltä, että ihmiset tuomitaan sen mukaan mitä he tekivät 

tai jättivät tekemättä. Pohjimmiltaan kyse oli kuitenkin siitä, että toiset olivat 

vanhurskaita ja toiset eivät.  

En silti voi olla korostamatta jumalattoman vanhurskauttamista, joka on uskomme 

kallein aarre. Ymmärtäkööt tai olkoot ymmärtämättä. Tietenkin opetan muutakin. 

Pääasiassa muuta. Opetan Raamatun historiallista taustaa, jotta opiskelijat olisivat 

samalla viivalla länsimaisten kollegojensa kanssa. Tosin, tämäkin on myönnettävä, juuri 

historian ja Raamatun luotettavuuden merkitys ei voisi heitä vähempää kiinnostaa. 

Kulttuurissa joka ei ole koskaan käynyt läpi valistuksen ajan nostattamia kysymyksiä 

järjen haasteista uskolle, ei tarvitse kysellä, onko Raamattu luotettava. Ilman muuta 

se on, sitä ei tarvitse erikseen perustella.  

Tarvitsevatko tansanialaiset teologian opiskelijat siis Raamatun taustatietoja? Ne 

jotka lähtevät sivukylien papeiksi, eivät luultavasti tee näillä tiedoilla koskaan juuri 

mitään. Sen sijaan ne, joiden tehtäväksi tulee opettaminen eri oppilaitoksissa tai jotka 

pääsevät tekemään jatko-opintoja, osa ulkomaillekin, tarvitsevat välttämättä tätä 



opetusta. Heidän pitää kyetä pohtimaan samoja teemoja kuin länsimaiset työtoverinsa 

ja vastaamaan haasteisiin, jota moderni maailma Raamatulle asettaa. 

En siis koe tehtävääni täällä vähimmässäkään määrin turhaksi, vaikka tässä näitä 

ajatuksiani näin jaankin. Kulttuurin ymmärtämisessä me jäämme aina vieraiksi ja 

muukalaisiksi. Silti juuri vuorovaikutus eri maailmojen välillä rakentaa meitä molempia. 

Kerran kun olin saarnannut yliopiston joka sunnuntaisessa jumalanpalveluksessa, joku 

kuulija oli kuulemma kommentoinut sitä sanomalla, että näyttävät ne eurooppalaisetkin 

osaavan joskus saarnata. Olen siis onnistunut ainakin kerran työssäni täällä.  

*** 

Mietinhän sitä minäkin (Pirkko) omalla sarallani ja omalla tavallani… Opetustyössä ja 

siihen sydämellään paneutuessaan toivoo toki onnistuvansa. Silti kaikki ei aina suju 

piirustusten mukaan, vaan tulee muuttuvia tekijöitä, koettelemuksia ja 

epäonnistumisia, joissa opettaja huomaakin olevansa oppilaana. Ei silloin auta lannistua 

ja upota itsesääliin vaan jatkaa työtä uskollisesti, myöntää omat virheensä (ei niin 

helppoa) ja yrittää uudelleen – toisella tavalla.  

Omat pohdinnat muuttivat suuntaa, kun mieleen nousi jostain kaukaa nuoruudesta 

merkittäväksi tullut sana: ”Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että 

heidät havaitaan uskollisiksi.” (1 Kor. 4:2, vanha käännös) Siinä pohtijalle ilosanoma! Ja 

uusi painopiste työhön. 

 

Teille kaikille jaksamista siellä lumikinosten keskellä ja pakkasten kourissa! 

Mungu awabariki sana!  Jumala teitä suuresti siunatkoon! 

Pirkko ja Eero 


