
 

 

 

 

  

Eero ja Pirkko Junkkaalan ystäväkirje Helsingistä 27.9.2011  

 

Terveisiä Tansaniasta! 

Edellinen kirjeemme lähti Dar es Salaamista matkalaukkujen keskeltä. Olemme siis 
saapuneet onnellisesti Suomeen tai ainakin melkein. Sielu taitaa olla edelleen vähän 
matkalla, mutta eiköhän sekin aikanaan asetu tänne kotimaisemiin. Pitkän 
kotimatkalennon aikana ehdimme tutkia läpi Tansanian-aikamme vieraskirjan. Tuntui 
hyvältä kerrata tapahtumia lähes kolmen vuoden ajalta. Vieraskirjan lukeminen nosti 
pintaan monet muistot ja tunteet sekä jopa keskustelun aiheet ja yhteiset kokemukset.. 
Mieleen tuli vuorollaan jokainen meillä vieraillut; naapuri, oppilas, Eeron kokonainen 
kurssi Tumainilta, Iringassa asuva tai ohikulkumatkalla poikennut työtoveri ystävineen, 
tansanialainen opettajakollega, lapsiperhe tai kauempaa toisen hiippakunnan alueelta 
vieraillut ystävä. Sykähdyttävää oli myös ajatella niitä suomalaisia, sukulaisia ja ystävia, 
jotka tekivät Tansanian-matkan juuri sen vuoksi, että me olimme siellä. 

Entä nyt? 

Lähes kolmen vuoden työjakso Tansaniassa on nyt ohi ja edessämme on 
nimikkoseurakuntiin suuntautuvien vierailujen syksy. Emme ole lakanneet 
ihmettelemästä sitä, miten vielä tässä elämänvaiheessa saimme mahdollisuuden olla 
lähetystyössä nuo kaksi vuotta ja yhdeksän kuukautta. Tunnemme syvää kiitollisuutta, 



 

 

 

 

vaikka ei meistä mitään Tansanian-asiantuntijoita noin lyhyessä ajassa tullutkaan. 
Olimme oppimassa uutta ja opettamassa aiemmin oppimaamme.  

Oli terveellistä nähdä oma rajoittuneisuutensa ja katsoa välillä tansanialaisesta 
näkökulmasta asioita. Yritimme sitkeästi saada pysyvää tartuntaa kiireettömästä 
kohtaamiskulttuurista ja ikäihmisiä arvostavasta käytöksestä. Afrikkalainen näkökulma 
avautui meille myös jonkin verran vuorovaikutuksessa teologian opiskelijoiden kanssa. 
Se auttoi näkemään selkeämmin, millaisessa todellisuudessa Tansanian kirkon papit 
elävät ja millaisella opetuksella olisi nyt tilausta. Emme tavoittaneet työssämme suuria 
joukkoja, mutta koimme jokaisen lyhyenkin kohtaamisen mahdollisuutena sekä jokaisen 
ihmisen tärkeänä ja arvokkaana. Saimme tutustua myös erilaisiin paikallisseurakuntiin 
kaupungissa ja kylillä. Saimme nähdä, miten rohkeita ja sitoutuneita ruohonjuuritason 
työntekijöitä seurakunnissa on ja miten juuri näillä evankelistoilla on parhaat 
edellytykset tavoittaa aina uusia ja uusia ihmisiä ja rohkaista heitä ottamaan vastaan 
evankeliumin ilosanoma Jeesuksesta, joka vapauttaa synnin, pelon ja jopa pahojen 
henkien vallasta. Oli myös omaa uskoa vahvistavaa nähdä ja kuulla, miten kirkko kaiken 
aikaa kasvaa Tansaniassa.  

Kiitos kun olette tehneet matkaa kanssamme 

Tämän kirjoituspäivän Päivän Tunnussanasta luemme: ”Auringonnousun maista 
auringonlaskun maihin saakka minun nimeni on suuri kansojen keskuudessa”, sanoo 
Herra. (Mal. 1:11). Vaikka aurinkoa näkyy meidän leveysasteillamme aika harvakseltaan, 
Jumalan armon aurinko paistaa. Läntinen kristikunta saattaa tuntua joskus 
auringonlaskun maalta, mutta Afrikassa ja Aasiassa evankeliumin aurinko paistaa 
entistä kirkkaammin. Silti pimeyttäkin on paljon ja lähetystehtävä kovasti kesken. 

Kiitos siitä, että te lähettäjämme olette muistaneet meitä rukouksin ja rohkaisevin 
viestein näinä vuosina. Kiitos myös siitä, että moni teistä on tukenut taloudellisesti 
Lähetysseuran työtä näinä tiukkoina aikoina. Kiitos jokaisesta henkilökohtaisesta 
tervehdyksestä, kirjeestä, kortista tai paketista, jonka olemme saaneet vastaanottaa 
näiden vuosien aikana. Nyt jatkamme työtä Lähetysseuran palveluksessa vielä tämän 
vuoden loppuun. Vaikka pestimme sitten päättyykin, toivomme, että te 
ystäväkirjeittemme saajat jatkaisitte Lähetysseuran työn tukemista vaikkapa Tansanian 
kohteissa, joissa edelleen tarvitaan monenlaista apua.  Toivomme myös, että voisimme 
tavata mahdollisimman monia teistä lähestyvien seurakuntavierailujemme aikana. 



 

 

 

 

Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna osallistuimme Kulttuurikeskus Sofiassa 
Vuosaaressa Lähetysseuran järjestämille Orientoitumispäiville, joilla saimme toisten 
työalueilta palanneiden lähetystyöntekijöiden kanssa jakaa kokemuksiamme, puntaroida 
mennyttä ja suunnata tulevaan sekä tankata eväsreppuamme ja viettää yhdessä juhlaa. 
Maanantaina olikin sitten vuorossa Ajankohtaispäivä Lähetysseurassa, jossa saimme 
kuunnella eri lähetyskenttien aluekoordinaattoreita, päivittää tietojamme niin idästä 
kuin lännestä – kaikilta Lähetysseuran kentiltä sekä tavata myös toimiston väkeä ja 
johtajia. Se oli siis täysipainoinen koulutus- ja uutispäivä.  

Heinä-elokuussa paluujakson aikana meillä oli jo muutamia tulojuhlia: 
perinnejumalanpalveluksen yhteydessä Pälkäneen historiallisessa rauniokirkossa, 
Pispalan kirkon messussa Tampereella, Lempäälän kirkossa ja seurakuntatalolla sekä 
kotiseurakuntamme Pitäjänmäen seurakuntasalissa. Jokaisessa oli tarjolla hyvää sanaa, 
monia iloisia yllätyksiä, hyviä kohtaamisia ja riemullista musiikkia. Tuli voimakas tunne 
siitä, että olitte tehneet Tansanian-matkaa kanssamme ettekä olleet unohtaneet meitä.  

Tulevaa ohjelmaa nimikkoseurakunnissamme: 

Kauniaisten suomalainen seurakunta: 2.10. klo 10 messusta alkaen – 6.10.  

Töölön seurakunta: 9.10. klo 10 messu Temppeliaukion kirkossa ja tulojuhla sekä 3.11.  

Lempäälän seurakunta: 11.-14.10.  

Harjun seurakunta 12.10. Pispalan kirkko klo 18-20 Israel-ilta 

Maskun seurakunta: 16.-21.10 alkaen sunnuntaiaamun messulla klo 10 

Pälkäneen seurakunta: 23.-25.10. alkaen sunnuntaina klo 10 messulla 

Kankaanpään seurakunta: 27.-30.10. päättyen sunnuntain klo 10 alkavaan messuun. 

Pitäjänmäen seurakunta: 6.11. klo 10 alkaen - 10.11. 

12.-22.11.Harjun seurakunnan ja muiden lähetystyön ystävien opintomatka Israeliin  

Postimerkki on hyvä merkki! 

Tiesitkö, että Suomen Lähetysseuran postimerkkihuutokauppa 3.9. tuotti 6031 euroa? 



 

 

 

 

 
Lähetysseura ottaa vastaan vanhoja postimerkkejä, kortteja ja rahoja huutokauppaa 
varten. Huutokaupan tuotto käytetään työn tukemiseen eri puolilla maailmaa. (Ohjeita 
lähettäjille: Jätä merkin ympärille taustaa sentin verran. Lähetä ensipäivän kuoret 
ehjinä ja postikortit kokonaisina. Osoite: Suomen Lähetysseura, PL 154, 00141 Helsinki)  
KIITOS! 

 
 

Tansaniassa kukkivat nyt jakarandat. Kun kirjoitamme teille seuraavan kerran, ovat 
siellä jo liekkipuut täydessä kukassa ja joulu lähestyy. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jumalan siunausta kaikille teille toivottaen  
Pirkko ja Eero 

 
 
Eero ja Pirkko Junkkaala, Turkismiehenkuja 6 A 9, 00370 Helsinki 
Eeron puhelin: 050 583 6047 eero.junkkaala@felm.org 
Pirkon puhelin: 050 3503678 pirkko.junkkaala@felm.org 

 
Ajankohtaista tietoa löytyy Suomen Lähetysseuran nettisivuilta: www.mission.fi 
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