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Hyvät ystävät!  

Aika on tulla ja aika on lähteä. Meidän Tansanian-aikamme on päättymässä ja 
olemme aivan lähtökuopissa. Viime päivät ovat olleet työntäyteisiä ja hyvin 
vauhdikkaita. Iringan koti piti purkaa ja pakata. Tavara piti jakaa. Aloitimme 
homman varsin hyvissä ajoin, mutta pääsipä kiire sittenkin loppusuoralla 
yllättämään. Tuo iltakuva portailtamme kuvannee lähtöhaikeutta. 

Nyt olemme jo Dar es Salaamissa, jonne saavuimme Iringasta perjantai-iltana 
15.7. sangen myöhään. Matka sujui työtoverimme Eija-Riitta Kinnusen kyydissä 
oikein mukavasti ja matkalla sattui vain yksi rengasrikko, mikä on melko 
normaalia.  

Emme ole enää Iringassa emmekä vielä Helsingissä. Olemme siis jonkinlaisessa 
välitilassa. Kun koti oli tyhjä ja sanoimme sille hyvästit, itku yllätti minut (P) eikä 
Eerokaan pystynyt liikutukselta pitämään lähtörukousta. Purku- ja pakkaustyön 
tuoksinassa olimme vain toimineet tarkkailematta sen enempää tunteitamme.  

Taakse jäi Iringa, koti, Tumaini-yliopisto, Iringan kansainvälinen koulu, Kihesan 
seurakunta ja muut tutut ympyrät. Sinne jäi ystäväksi tullut kotiapulaisemme 
Aida, tyttärensä Gresi sekä tämän hoitaja Jacklin, tansanialaiset työtoverit ja 
ystävämme. Tuskin enää koskaan heitä tapaamme. Torikauppias ei enää kysele, 
mitä kotiin kuuluu eikä porttivahtikaan tervehdi meitä hymyillen porttia 
avatessaan. Näkemiin Iringa! 
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Pakkaus- ja muuttopuuhien keskellä ei ehdi tehdä kovin syvällistä tilinpäätöstä 
Tansaniassa kuluneesta lähes kolmesta vuodesta. Sen kuitenkin voimme sanoa, 
että olemme kokeneet olevamme etuoikeutettuja saadessamme työskennellä 
täällä. Saimme palvella Kristuksen kirkkoa Afrikassa omalla työllämme, oppia 
paljon tansanialaisilta sisariltamme ja veljiltämme, kulkea heidän rinnallaan, jakaa 
iloja ja suruja, rukoilla yhdessä ja vahvistua Jumalan armosta.  

Saimme myös tehokasta valmennusta sietää ja ymmärtää erilaisuutta. Emme voi 
kehuskella saavuttaneemme tavoitteita, vaan erilaisuuden oppitunnit jäivät 
pahasti kesken. Monet kerrat hämmästelimme mm. aikakäsitystä ja lupausten 
toteutumista – ”kesho” – huomenna - jopa tuskastumiseen asti. 

Silti tulemme taatusti kaipaamaan näitä leppoisia ja hidastahtisia tansanialaisia, 
joilla ei ole koskaan niin kiire, etteivätkö ehtisi pysähtyä tervehtimään, kysymään 
kuulumisia ja ottamaan osaa elämme iloihin ja murheisiin.  

Työkuulumisia 

Parasta työssäni (Pirkko) ovat olleet mielenkiintoiset ja ahkerat oppilaani. 
Kirjastotyö on ollut pölyisintä. Haastattelujen tekeminen ja raporttien 
kirjoittaminen ovat olleet mukavalla tavalla haastavia tehtäviä. Kohtaamiset ja 
keskustelut ovat antaneet minulle uusia näkökulmia ja paljon ajateltavaa.  
Vaikeinta työssä on ollut hyväksyä oma epäonnistumisensa ja keskeneräisyytensä. 
Vaikeina hetkinä olen saanut rohkeutta ja voimia, kun olen muistanut, etten ole 
yksin ongelmineni. Rukousten kantovoima on ollut ihan konkreettista silloin. 

Minun työssäni (Eero) viime hetken hyvä uutinen oli se, että yksi työtovereistani, 
Dr. Mgeyekwa, innostui myymään kirjoittamiani johdanto-oppikirjoja. Olin jo 
hetken ollut huolissani kirjojen kohtalosta. Nyt tiedekunta teki päätöksen, että 
kirjamyyntirahoilla perustetaan yliopistollinen kirjakauppa, jota on suunniteltu jo 
vuodesta 2004 lähtien, ja että tämä Mgeyekwa saa päävastuun hankkeesta.  
Mgeyekwa innostui asiasta niin paljon, että teki pikapikaa hienon laminoidun 
plakaatin, jossa minua kiitetään yliopiston kirjakaupan perustamisesta   

Tuntuu oikein hyvältä palata kotimaahan. Lennettyämme Suomeen 20.7. olemme 
ensin 27.8. asti ns. kotimaan paluujaksolla, jonka aikana on useita tulojuhlia 



nimikkoseurakunnissa. Sitten olemme kesälomalla 30.9. asti ja lokakuun alusta 
alkavat nimikkoseurakuntavierailut. 

Paluujakson tulojuhlia:  

 Sunnuntaina 31.7. Pälkäne,  

 Sunnuntaina 14.8. Harjun seurakunta, Pispalan kirkko 

 Keskiviikkona 17.8. Lempäälä 

 Torstaina 18.8. Pitäjänmäki 

 

Kwa heri Tanzania! Näkemiin Tansania! 

Täältä ei voi lähteä hyvästelemättä. 
Mekin jätimme hyvästejä. Viimeisellä 
viikolla meillä vieraili mm. yksi Eeron 
opiskelijaryhmistä ja useita ystäviä 
yhdessä ja erikseen.  

Tässä viimeisen illan iloiset hyvästelijät, 
monille teistäkin tutut iringalaiset 
pastorit, Upendo ja Yekonya Koko 

Suomeen! 

Kun söimme aamiaista viimeistä kertaa Iringan kodissamme, luimme tapamme 
mukaan Päivän Tunnussanan. Siitä tuli tällainen lupaus: ”Minä itse tulen sinun 
mukanasi Egyptiin ja tuon sinut sieltä myös takaisin.” Se oli kuin meille sanottu. 
Jumala on ollut kanssamme Afrikassa, mutta lupaa itse tuoda meidät takaisin 
kotimaahan.  

Lennämme huomenna. Tänään iloitsemme siitä, mutta muistelemme ilolla ja 
kiitollisuudella tätä Tansanian aikaa. Emme ehkä ole edes samoja ihmisiä kuin 
lähtiessämme tänne 30.10.2008. Liekö Suomikaan sama? Oli niin tai näin, teemme 
matkaa hyvillä mielin ja turvaudumme Jumalan johdatukseen tänään ja aina. 

Pirkko ja Eero 


