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Hyvät Ystävät!  

Vaikka tuota pikaa olemme pakkaamassa matkalaukkujamme palataksemme lopullisesti 

Suomeen, olemme vielä täydessä työn touhussa täällä Tansaniassa lähes kaksi 

kuukautta. Lähtöprosessimme toki alkoi jo ajat sitten. Se tiivistyy viimeisten 

työviikkojen aikana ja huipentuu viimeisten jäähyväisten jättämiseen heinäkuun 

puolivälissä – samaan aikaan kuin Eeron opetustyö Tumainilla loppuu. 

Sadeaika on jo loppunut Iringassa ja ilma on kovaa kyytiä viilenemässä ja tuulet 

keräämässä voimiaan jaksaakseen puhaltaa tulevat kuukaudet lähes hyytävästi. 

Paikalliset ovat jo jonkin aikaa pukeutuneet toppatakkeihin, mutta suomalainen pärjää 

vielä päiväsaikaan T-paidallakin. Iltaisin tosin mekin varustaudumme villasukin ja 

kääriydymme lämpimiin vaatteisiin. Päivällä sentään aurinko lämmittää niin ilmaa kuin 

ihmisiäkin. Pihamaan heinät ovat jo kellastuneet ja monet puut pudottaneet lehtiään. 

Puutarhasta saamme silti vielä yhtä ja toista pöytäämme, kuten bataatteja, 

porkkanoita, kaalia, persiljaa, salaatteja, keittobanaaneita, appelsiineja, sitruunoita, 

tamarilloja ja guavahedelmiäkin. 

Kuulumisia sitten viime kirjeen: 

Maaliskuussa oli yliopistolta kolmen viikon loma lukukausien välissä. Teimme silloin 

yhdessä viikon työmatkan Mwanzaan. Minähän (P) käyn siellä lähes kerran kuussa, 

mutta tällä kertaa meillä oli yhteinen reissu. Eero opetti viikon Mwanzan 

raamattuopistossa Nyakatossa evankelistakurssilla. Mukava yhteys tähän 

Victoriajärven itäiseen hiippakuntaan poiki meille myös ystävävierailun kotiimme 
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Iringaan. Saimme tuon hiippakunnan 

apulaispiispa Emmanuel Makalan 

yllättäen viikonloppuvieraaksi 

kotiimme, kun hän tuli Iringaan 

neuvottelemaan hiippakuntansa 

stipendiopiskelijoista. Meistä 

jokainen oli tuolloin harvinaisen 

uupunut, mutta saimme kokea jälleen 

täkäläisen Vieraat tuovat siunauksen 

-sanonnan toteutuvan.  Virkistyimme 

kaikki suuresti tästä vierailusta. 

Minulla (E) on menossa viimeinen lukukauteni Tumaini-yliopistossa. Saan opettaa 

kolmea opetusryhmää, joiden kaikkien kanssa olen työskennellyt jo yhden tai kaksi 

lukukautta aiemmin. Niinpä olemme tulleet jonkin verran tutummiksi opiskelijoiden 

kanssa ja pääsemme keskusteluissamme entistä syvemmälle. Silti on sellainen tunne – 

kuten kai aina tällaisessa tilanteessa – että juuri, kun on vähän alkanut ymmärtää 

maata, sen kulttuuria ja ihmisiä (tosin varsin vähän), tulee jo aika lähteä. 

Opiskelijoistani melkein puolet on pappeja, jotka ovat jo toimineet seurakuntatyössä 

ennen yliopistoon tuloaan. Osa on ollut evankelistoina vuosikausia. Yliopistokoulutus 

lisää heidän pätevyyttään ja mahdollistaa parempien työpaikkojen saannin, esim. 

suuremmissa seurakunnissa ja hiippakunnan viroissa. Osa pääsee toivottavasti aikanaan 

vielä jatko-opintoihinkin, sillä tämä kirkko tarvitsee hyvin koulutettuja työntekijöitä, 

jotka voivat sitten puolestaan olla seuraavien sukupolvien opettajina.  

Tällä huhtikuussa alkaneella lukukaudella minulla on sellainen erikoisuus, että yhtä 

luentosarjaa seuraamaan on liittynyt suomalainen naisopiskelija. Hän on Joensuun 

yliopiston vaihto-opiskelijoita ja valinnut yhden lukukauden ajaksi haluamansa luento-

ohjelman. Niinpä englanninkieliseen opetukseeni on tullut yksi uusi kielivivahde lisää. 

Olen tähän asti pyrkinyt selventämään joitain käsitteitä myös swahiliksi, mutta nyt 

voin tiukan paikan tullen turvautua suomeenkin. Tämän opiskelijan mies ja kolme lasta 

ovat myös täällä. Hauska seikka on, että he löysivät kodin itselleen aivan meidän 

naapuristamme. 

Eräällä tunnilla keskustelimme afrikkalaisista perinteisistä parantajista. Opin uusia 

taas asioita. Nämä parantajat voitaisiin luokitella kolmeen ryhmään, joista 

ensimmäinen olisi nimenomaan parantajat (healers). He käyttävät erilaisia yrttejä ja 



luonnosta saatavia hoitomenetelmiä ja valtiovalta on auktorisoinut osan heistä kylän 

viralliseksi ”terveyskeskukseksi”, mikäli sellaista ei muuten ole saatavilla. Toinen 

joukko on jonkinlaiset poppamiehet (diviners), jotka edellisten rohtojen lisäksi 

ennustavat tulevia tapahtumia ja selvänäkevät asiakkaan menneisyyttä. Kolmas ryhmä 

on varsinaiset noitatohtorit (witch doctors), jotka tekevät omia loitsujaan ja joita 

hyvin yleisesti myös pelätään, sillä heillä on suuri valta ja he voivat noitua ihmisiä.  

Opiskelijani olivat sitä mieltä, että kristityt voivat mennä ensinnä mainitun 

parantajaryhmän luokse, mutta kahta seuraavaa tulee välttää. He kuitenkin myönsivät, 

että rajat näiden ryhmien välillä eivät suinkaan aina ole selviä ja siksi kristityn tulee 

olla valppaana, ettei sotke itseään vaarallisiin asioihin. Pahojen henkien olemassaoloa ei 

täällä kyseenalaisteta ja kuten joskus aiemmin kirjoitin, tarvitaan myös riivaajien 

ulosajamista silloin, kun joku on joutunut näiden henkien pauloihin. 

Tällä hetkellä tansanialaisia puhuttaa muuan sensaatiomainen ilmiö, joka liittyy tähän 

parantamistoimintaan. Lähellä Kenian rajaa pienessä Loliondon kylässä asuu eläkkeellä 

oleva luterilainen pappi, joka on kertonut saaneensa Jumalalta ilmestyksen erään 

luonnosta saatavan lääkkeen ihmeitä tekevästä voimasta. Ihmisiä alkoi viime vuoden 

lopulla virrata hänen luokseen suurin joukoin ja hänen maineensa on sen jälkeen 

kasvanut aivan ennennäkemättömiin mittasuhteisiin. Pienellä kylätiellä on kymmenien 

kilometrien autojonot ja ihmiset odottavat vuorokausikaupalla saadakseen tätä 

ihmelääkettä. Omaiset ottavat potilaita pois sairaaloista ja monet heikkokuntoiset 

ovat kuolleet loppumattomissa autojonoissa. Ihmelääke on mugariga-puusta saatava 

neste, jota tulijoille annetaan pieni mukillinen 500 shillingin (25 senttiä) hintaan. 

Väitetään että aine parantaisi mm. verenpaineesta, sokeritaudista ja jopa aidsista. 

Lehdistö, radio ja televisio ovat rummuttaneet tästä Loliondon kylän ihmeestä 

kuukausikaupalla. Uusimmat tiedot kertovat, että jonoihin pääsy on kielletty, kunnes 

niitä päästään enemmän purkamaan. Paikalla ovat käyneet myös monet hallituksen 

jäsenet ja luterilaisen kirkon piispat. 

Mitä tästä ilmiöstä on ajateltava? Selvää on ainakin se, että tällaisessa maassa, jossa 

ihmisten hätä on suuri ja monet sairaudet kaatavat ihmisiä kuin heinää, mihin tahansa 

oljenkorteen tartutaan. Kukapa kuolemansairas ei lähtisi liikkeelle, jos herää toive 

saada halvalla hinnalla terveys takaisin. Ilmiötä luonnollisesti ruokkii myös täkäläinen 

ajattelu perinteisten parantajien ja poppamiesten voimasta. Koululääketieteeseen ei 

täällä ole totuttu luottamaan kovinkaan paljoa. Siitä viranomaiset ovat tämänkin ilmiön 

yhteydessä erityisen huolissaan. Mihin edellä mainituista kategorioista tämä Babu 



(isoisä) Loliondo pitäisi sijoittaa? Onko kyse todellisesta Jumalan ihmeestä? Tähän ei 

ole ihan helppo vastata vielä tähänastisten tietojen valossa. Käsitykseni mukaan pappi 

itse on vilpitön kristitty ja kokee saaneensa Jumalalta tämän tehtävän. Todellisista 

parantumisista on toistaiseksi niin vähän selvää näyttöä, että koko operaatio saattaa 

kuitenkin olla osittain median synnyttämä kansanliike. Paikalla käyvät niin kristityt, 

muslimit kuin luonnonuskontojen edustajatkin. Aika näyttää, miten toiminnan käy, kun 

suurin mediakohu vaimenee. Vai tuleeko siihen joitain uusia piirteitä? 

Uusia kirjoja 

Haluan vielä jakaa iloni siitä, että tässä aiemmin keväällä 

tuli Dar es Salaamin kirjapainosta toinen täällä 

kirjoittamani kirja, Uuden testamentin johdanto-oppi, 

Introduction to the New Testament – with African 

perspectives. Kirjassa on myös kahdeksan artikkelia 

tansanialaisilta kollegoiltani. Näiden molempien, noin 

200-sivuisten johdanto-oppien tarkoituksena on antaa 

tiivistetty tietopaketti Raamatun pääsisällöstä 

afrikkalaisten teologien käteen. Ensimmäistä kirjaa 

ollaan nyt kääntämässä swahiliksi. Lähetysseura on 

kustantanut kirjat ja niitä myydään opiskelijoille 

Tumainilla hyvin edullisesti. 

 

Suosittelemme teille myös työtoverimme Kati Kemppaisen uutta 

kirjaa: ”Teologian tohtori Kati Kemppaisen uutuuskirja 

Positiivinen –Aids Afrikassa (SLS 2011) paneutuu tärkeään 

aiheeseen: Afrikan aids-tilanteeseen. Vaikka kirjan aihe on 

hurja ja sen monet kertomukset surullisia, kirjan yleissävy ei ole 

toivoton. Aidsin ehkäisemiseksi voidaan tehdä paljon – ja myös 

tehdään.” (teksti ja kuva: SLS-nettisivulta) 

SUURKIITOS korteista, kirjeistä, sähköposteista, paketeista ja aivan erityisesti 

siitä, että olette muistaneet meitä, meidän työtämme, Suomen Lähetysseuran työtä ja 

Tansanian kirkon työtä rukouksissanne!  

Jumala teitä tänäänkin siunatkoon! 

Terveisin Tansaniasta Eero ja Pirkko 


