
 

 

 

 

  

Pirkko ja Eero Junkkaalan ystäväkirje Helsingistä 9.12.2011, 

Tansanian valtion 50-vuotisjuhlapäivänä 

 

Hyvä kirjeemme lukija! 

Kuvassa apulaisemme Aidan äiti on hyvästelemässä meitä kotinsa edessä Kidugalassa 
viime maaliskuussa. Tansaniassa niin tervehtimiset, kuulumisten kysymiset kuin 
hyvästelytkin ovat tärkeitä tapahtumia.  

Mekin olemme sanomassa nyt hyvästejä Sinulle. Tuntuu hieman haikealta kirjoittaa 
näin. Määräaikainen työsuhteemme Suomen Lähetysseurassa päättyy kuitenkin 
vuodenvaihteessa ja siksi tämä on viimeinen ystäväkirjeemme. Olemme useita kertoja 
lukeneet kiitollisina sitä pitkää nimilistaa, joka kertoo kirjeemme saajista. Tuttujen 
kohdalla tulevat kasvot mieleen ja tuntemattomien suurta määrää olemme jatkuvasti 
ihmetelleet. Kiitos rukouksistanne ja siitä taloudellisesta tuesta, joka kauttanne on 
tullut Lähetysseuran Tansanian-työlle. Uskomme, että se on ollut siunaukseksi niin 
lahjan saajille kuin antajillekin. 

Oli suuri etuoikeus saada palvella lähes kolme vuotta Tansanian luterilaista kirkkoa. 
Meidän tehtävämme olivat eräänlaisia tukitoimia, jotta tuo kirkko voisi mahdollisimman 
hyvin olla Jumalan valtakunnan airuena oman kansansa keskellä. Pirkon työ 
suomalaislasten äidinkielen opettajana mahdollisti sen, että oppilaiden vanhemmat 



 

 

 

 

saattoivat keskittyä omaan työhönsä lähetystyöntekijöinä ja Eeron opetustehtävät 
varustivat Tansanian kirkon pappeja, jotta nämä voisivat toimia entistä paremmin ja 
monipuolisemmin oman kirkkonsa hyväksi. 

Nimikkoseurakunnissa 

Kulunut syksy lukuisine nimikkoseurakuntavierailuineen on ollut meille tavattoman 
antoisa. Se on ollut kuin superbonus lähetystyökauden päälle. Olemme saaneet tavata 
ihmisiä, jotka ovat rukoilleet työmme puolesta ja olemme voineet hiukan enemmän 
tutustua meille tärkeiden seurakuntien työntekijöihin ja seurakuntaelämään. 
Kouluvierailut esikoululaisista abiluokkiin olivat meille iloinen yllätys. Niillä saimme 
huomattavasti paremman kuvan suomalaisesta koulumaailmasta, kuin ennakolta kenties 
osasimme kuvitellakaan. Monet uskolliset lähetyspiiriläiset olivat meille myös rohkaiseva 
esimerkki ihmisistä, joiden varassa suomalainen lähetystyö inhimillisesti katsottuna 
lepää. Joissain seurakunnissa lähetysvastuuseen oli kuitenkin löydetty seurakunnan 
kannalta aivan uusiakin ihmisryhmiä. Perhekerhoissa ja kouluikäisten Kaiken maailman -
kerhoissa tapasimme taas lähetysvastuuseen heräämässä ja kasvamassa olevia nuoria. 
Kirkkokahveilla ja Terveisiä Tansaniasta –tilaisuuksissa meillä oli kenties laajin joukko 
seurakuntalaisia vauvasta vaariin. Ja miten riemastuttavan erilaisia ja monitaitoisia 
lähetyssihteereitä saimmekaan kohdata! Saimme kantaa myös useita kassillisia 
postimerkkejä Lähetysseuraan odottamaan huutokauppaa!  

Marraskuussa Israelissa  

Teimme 13.-22.11. myös tamperelaisen nimikkoseurakuntamme Harjun aloitteesta 
Israelin-matkan, jolla olimme matkanjohtajina ja Eero toimi lisäksi oppaana ja raamatun-
opettajana. Viisikymmenhenkinen matkaryhmämme vieraili lukuisissa raamatullisissa 
kohteissa sekä tutustui Suomen Lähetysseuran tekemään juutalais- ja arabityöhön sekä 
Shalhevetjah-työkeskuksessa Jerusalemissa että Ebenezer-vanhainkodissa Haifassa.  

Kauneimmat joululaulut  

Lähetysseuran jokavuotinen tapahtuma seurakunnissa on taas pyörähtänyt käyntiin. 
Haastamme teitä mukaan näihin tilaisuuksiin omissa seurakunnissanne. Lauluiltaan on 
helppo saada mukaan niitäkin ystäviä, joilla ei ole tapana käydä kirkossa joka sunnuntai. 
Lisätietoja saat täältä: http://www.kauneimmatjoululaulut.fi/kj_fi/  

http://www.kauneimmatjoululaulut.fi/kj_fi/


 

 

 

 

Jos et pääse Kauneimpiin joululauluihin, SLS: joulukeräykseen 2011 voi osallistua näin: 
maksamalla pankissa tilille 800014-161130 (viestiksi JOU11, IBAN: FI3880001400161130, 
BIC: DABAFIHH) tai lähettämällä tekstiviestin JOULU5 (5 e) tai JOULU10 (10 e) 
numeroon 16160 tai soittamalla numeroon 0600 01515 (15,07 € + pvm) tai netissä 
www.mission.fi/joulukerays  

Joulukeräys 2011 tukee kehitysmaiden kaikkein heikoimmassa asemassa olevia perheitä. 

Viimeiset nimikkovierailumme   

 9.12. klo 19, Töölön kirkko, Helsinki, Kauneimmat joululaulut.  
 18.12. Lemun kirkko klo 10, messu ja sen jälkeen kirkkokahvit ja Terveisiä 

Tansaniasta –tilaisuus sanoin ja kuvin Lemun pappilassa (Pirkon koti 1962-66) 
 18.12. Maskun kirkko, klo 18, Kauneimmat joululaulut 

Hyvästejä 

Olen (P) kiitollinen siitä, että viime viikolla sain viettää kahden vuorokauden ajan 
unohtumattomia hetkiä Turussa Kaskenlinnan sairaalassa Reino-veljeni vuoteen 
vierellä. Hän sai kutsun taivaan kotiin 76-vuotissyntymäpäivänään lauantaina 3.12. ja on 
nyt perillä. Me vielä teemme matkaa ja jätämme hyvästejä.  

Vaikka työjaksomme Lähetysseurassa on nyt päättymässä, emme sano mitään lopullisia 
jäähyväisiä työnantajallemme emmekä tietenkään lähetystyölle. Kevätkaudella olemme 
mukana joissain lähetystilaisuuksissa ja kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna 
Haminassa lähetysjuhlilla. Vaikka ystäväkirjeyhteytemme nyt katkeaa, toivomme, että 
jatkaisitte Lähetysseuran työn kannattamista jossain muodossa. Tansaniaankin on 
lähdössä uusia työntekijöitä, jotka tarvitsevat esirukousta ja taloudellista tukea. 

Tulevaisuuden suunnitelmia 

Siirryn (E) ensi vuoden alusta Suomen Raamattuopiston palvelukseen teologisen linjan 
vastaavaksi opettajaksi. Samalla teen seurakuntavierailuja eri puolille Suomea.  

Minä (P) taas vietän ainakin tammikuussa lomaa ja mietin sitten rauhassa, mitä tekisin. 
Haraka haraka haina baraka - Kiireellä ei ole siunausta - opin Tansaniassa ja aioin nyt 
kokeilla kiireettömyyttä. Saas nähdä, kuinka käy! 

http://www.mission.fi/joulukerays


 

 

 

 

Joulukorttimme on lasimaalaus Betlehemin syntymäkirkon ikkunasta. 

 

Hyvää joulua 

ja  

Jumalan siunaamaa  

Uutta Vuotta 2012! 

 
Kiitos reilun kolmen vuoden matkasta kanssamme 

Tansaniaan ja taas takaisin Suomeen! 

 

Pirkko ja Eero Junkkaala 

 

 

Turkismiehenkuja 6 A 9, 00370 Helsinki 

050 583 6047 (Eero) eero.junkkaala@sro.fi (vuoden alusta) 

050 350 3678 (Pirkko) pirkko.junkkaala@gmail.com 
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