
 1 

TERVEISIÄ TANSANIASTA 
 

 
Ystäväkirje 2/2008 
Eero ja Pirkko Junkkaala 
P.O.Box 585 
Iringa 
Tanzania 
 
eero.junkkaala@felm.org 
pirkko.junkkaala@felm.org 
Otamme mielellämme 
vastaan sähköpostia, mutta 
isot liitetiedostot ovat 
ongelmallisia. 
 
Työkännykät täällä: 
+255754205926 (Eero) 
+255754205906 (Pirkko)  
 
www.kolumbus.fi/eero.junk
kaala ei ole nyt käytössä. 
 
www.mission.fi 
Lähetysseuran nettisivuilta löytyy paljon mielenkiintoista tietoa myös Tansanian työstä.  
 
 
 
Hyvät sukulaiset,  ystävät  ja työmme tukijat 
 
Saimme tällaisen yllä olevan ihanan kortin Eeron Pirjo-serkulta ennen lähtöämme. Huomaamme 
hänen kiteyttäneen  piirtäjän taidoin monia sellaisia tunteitamme ja ajatuksiamme, joita emme itse 
osaa oikein edes sanoittaa. Niinpä laitamme kortin teillekin, se puhukoon puolestamme. 
 
Muutama päivä Afrikkaa on nyt takana. Uskomatonta, että olemme todellakin täällä. Aurinko 
paistaa ja suomalaiset työtoverimme ovat ottaneet meidät lämmöllä vastaan. Tunnemme tulleemme 
kotiin, vaikka ympärillä on täydellisen erilainen maailma kuin koti-Suomessa. Uskomme, että 
monien ystävien rukoukset ovat kantaneet ja tasoittaneet tietämme. On turvallista tietää, että emme 
tee matkaa omassa varassamme, vaikka virheittä emme taatusti tule kuitenkaan selviytymään 
näitten edessä olevien vuosien haasteista. Jumalan johdatuksessa ja armon varassa on onneksi lupa 
aloittaa joka päivä alusta. 
 
Suomesta lähtö oli lopulta aika rankka prosessi. Emmekä nyt tarkoita pitkin vuotta ollutta 
epätietoisuutta terveydentilasta vaan kodin purkamista ja koko huushollin sijoittamista 
pahvilaatikoihin ja lastaamista eri paikkoihin. Purkaessamme ja pakatessamme kuljetimme 
melkoisen määrän kaapeistamme löytynyttä tavaraa kirpputoreille ja hävitimme paljon turhaa roinaa 
kokonaan. Samalla irtauduimme monista omistamisen huolista ja jätimme hyvästejä meille tärkeille 
ihmisille ja asioille. Päivän tunnit eivät riittäneet viime viikkojen operaatioon ja niin lentokentälle 
raahautui aamuyöllä torstaina 30.10. väsynyt pariskunta neljän raskaan matkalaukun ja 
käsimatkatavaroitten kanssa. Väsynyt mutta onnellinen, sillä kiireisiä lähtöviikkoja kevensivät 
monet nimikkoseurakuntien matkaan siunaamiset ja monet kannustavat tervehdykset. Iloksemme 
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aika moni ystävä oli tullut mukaan näihin tilaisuuksiin. Oli myös rohkaisevaa kohdata meille uusia 
ihmisiä näissä seurakunnissa.  
 
Lentokoneessa luimme listaa ystäväkirjeemme saajista. Tuo hetki oli jotenkin hyvin sykähdyttävä. 
Tunnistimme joitain sukulaisia ja monia muita tuttuja siitä, mutta oli myös useita sellaisia, joista 
tiedämme nyt vain nimen. Olemme kiitollisia kaikista teistä!  
 
Perillä Tansaniassa 
 
Vähän ennen puolta yötä tupsahdimme Dar es Salaamin lentokentälle, josta Riitta ja Reijo Laakio 
poimivat meidät suojiinsa. Yksi levähdyspäivä Darissa oli tarpeen ennen pitkää ajomatkaa 
varsinaiseen määränpäähämme, Iringaan. Kahdeksaksi tunniksi arvioitu matka venähti yhdeksitoista  
pienten alkukommellusten jälkeen. Olimme lähtiessämme lukeneet Päivän tunnussanasta lauseen, 
jonka mukaan Herra rohkaisee meitä, hänen turviinsa paenneita ja kannustaa pitämään kiinni 
toivosta, joka on edessämme (Hepr. 6:18). Tumaini yliopisto johon olemme menossa, tarkoittaa 
suomeksi ’toivo’. Se on edessämme, mutta myös ikuisen elämän toivo. 
 
Parin kadunkulman jälkeen maastoautostamme puhkesi rengas. Autossa oli viisi ihmistä ja pari 
sataa kiloa matkatavaraa. Olimme hädin tuskin ehtineet autosta ulos, kun paikalle ryntäsi kolme 
paikallista nuorta miestä valmiina auttamaan. Olipa ainutlaatuinen kokemus: Miehet nostivat 
matkatavarat tien penkalle, etsivät auton tunkin ja muut työkalut, irrottivat renkaan, laittoivat 
vararenkaan tilalle ja nostivat laukut takaisin autoon, kaikki tämä viidessätoista minuutissa 
suomalaisten matkalaisten ihmetellessä tien poskessa ja vartioidessa, että kaikki tavarat pysyvät 
edelleen meidän omistuksessamme. Talkoomiehet saivat pienen korvauksen ja kaikki olivat 
tyytyväisiä. Eipä olisi Suomen kaduilla syntynyt moista spontaania auttamisoperaatiota. Rikki 
mennyt kumi korjautettiin seuraavalla rengaskorjaamolla. 
 
Ajomatka halkoi savannimaisemia, joihin ehdimme päivän mittaan ihastua ja kiintyä. Mikumin 
eläinpuistossa näimme kuumasta iltapäivästä huolimatta pari seepraa ja kirahvia sekä pieniä impala-  
ja apinalaumoja. Taivas oli kirkkaan sininen ja pilvetön. Taivaalla leijaili jokunen haukkakin ja 
pienempiä lintuja parveili joissain paikon. Määränpäätä lähestyessämme maisema muuttui 
vähitellen vuoristoiseksi. Kuoppainen serpentiinitie johti Tansanian eteläiselle ylänköalueelle. Tien 
laatu ei kuitenkaan estä busseja ajamasta kuin viimeistä päivää. Meidän matkamme sujui nyt 
kumminkin varsin turvallisesti. 
 
Uudessa kotikaupungissamme Iringassa 
 
Iringa on Iringan läänin pääkaupuki, jossa lienee asukkaita lähes 200 000 (Väestönlaskenta tapahtuu 
kymmenvuosittain, viimeksi v. 2000, jolloin asukkaita oli 120 000.). Se on myös kasvava 
yliopistokaupunki, sillä sekä katolisella että luterilaisella kirkolla on täällä suuret yliopistot. 
Molemmissa on tuhansia opiskelijoita. Meille varattu koti on vielä remontin alla ja siksi olimme 
majoittuneet alkupäiviksi pieneen hotelliin ja nyt joksikin aikaa toisen lähetystyöntekijän tilapäisesti 
tyhjänä olevaan asuntoon. Alkuaika on paikkoihin ja ihmisiin tutustumista. Vähitellen käynnistyvät 
myös swahilin kieliopinnot ja samalla otamme ensi askeleita tulevaan työhömme, Eero yliopistoon 
ja Pirkko suomalaislasten opettajaksi. 
 
Koemme olevamme suuresti etuoikeutettuja saadessamme kokea vielä tällaisen elämänvaiheen 
Afrikassa. Elämä täällä on todella erilaista, mutta kumpi on parempaa, länsimaalainen vauraus vai 
afrikkalainen yksinkertaisuus, siihen ei ole yksiselitteistä vastausta. Täällä on mittaamattoman 
paljon köyhyyttä, joka tuo tullessaan suunnattomia ongelmia. Mutta täällä on ystävällisiä, 
hymyileviä ihmisiä, jotka huolehtivat toisistaan ja ulkopuolisistakin. Afrikkalainen on hetken lapsi 
ja valmis kohtaamaan vastaantulijan, kun länsimaalainen helposti ryntää eteenpäin näkemättä ja 
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kuulematta mitään. Täkäläinen kristillisyys ottaa uskon asiat vakavasti meikäläisen useammin 
jäädessä epäilijänä pohtimaan Raamatun ristiriitoja. Täällä kirkko kasvaa ja jumalanpalvelukset 
täyttyvät kuulijoista, jotka todella osallistuvat messuun. Meillä on paljon oppimista, joskin varmasti 
myös jotain annettavaakin.  
 
Me olemme aloittaneet ihan yksinkertaisista asioista. Lainasimme Kemppaisen perheeltä kaksi 
mukia, siinä ensimmäiset astiamme Afrikassa. Sitten lainasimme silitysraudan. Ostimme kaupasta 
vokkipannun, mutta hellaa meillä ei vielä ole. Kävimme katsomassa varastossa olevaa sänkyä, 
mutta emme tienneet, miten se kasataan. Pöytä ja neljä tuolia olivat onneksi jo melkein kasassa. 
Hotellin sängyn päältä puuttui välttämätön moskiittoverkko, mutta sitä korvaamaan saimme 
spraypullon, jolla on määrä eliminoida ensimmäiset malariasääsket. Ensimmäisellä aamiaisella 
pyysimme kolmeen kertaan saada vettä juotavaksi ja se tuli heti seuraavana aamuna. Muuten kaikki 
on ihan hyvin. Paitsi että kun Pirkko oli eilen yksin hotellihuoneessa kirjoittamassa kirjeitä, 
yhtäkkiä jonkun miehen pää kurkisti ikkunasta, jonka piti olla lukossa. Mies hämmästyi nähdessään 
jonkun huoneessa ja toivotti hyvää huomenta ja livahti takaisin ulos. Kun kysyimme hotellin 
johtajalta, kuinka tällainen on mahdollista ja olemmeko täällä lainkaan turvassa, hän sanoi, että 
kyseessä oli hotellin palvelija, joka aikoi tulla huonetta siivoamaan. Jäimme silti ihmettelemään 
hänen outoa tuloreittiään... 
 
Afrikkalaiseen elämänmenoon totuttelua 
 
Näinä päivinä tärkeimpiä tehtäviämme on totutella aurinkoon, 1500 metrin korkeuteen ja 
afrikkalaiseen elämänmenoon. Teemme myös hankintoja tulevaan kotiimme. Kun etukäteen 
kuulimme, että huonekalut pitää teettää, kuulosti se meistä isolta operaatiolta ja jotenkin 
luksukselta. Nyt huomaamme, että elämä Afrikassa on paljon mutkattomampaa kuin kotimaassa  
arvasimmekaan. Huonekaluja tehdään todella lähes kadulla! Työ on halpaa eivätkä materiaalitkaan 
maksa paljon. Ja uskomatonta, miten isoja kuormia paikalliset miehet kiskovat tai työntävät 
pikkukärryillä asiakkailleen.  Ajattelemme tulevamme vähillä huonekaluilla toimeen, mutta pöydät, 
tuolit ja vaatekaapit sekä jokunen hylly sentään täytyy olla, talossamme kun ei ole komeroita 
ollenkaan.  
 
Tänne tulo on tehnyt meistä hetkeksi miljonäärejä. Tansanian rahayksikkö on shillinki. Yhdellä 
eurolla saimme 1550 shillinkiä. Emme meinaa millään tottua kaupassa hintojen ”suuruuteen”. Kun 
iso nippu banaaneja maksaa shillingi elfu mbili, kaksi tuhatta, änkytämme hetken ennen kuin 
hoksaamme, että sehän ei ole kuin vähän toista euroa. Tavalliset perusruoka-aineet kuten jauhot, 
riisi ja pavut ovat halpoja, mutta esimerkiksi juustosta saa maksaa jo reippaammin. Kaupantekoon 
kuuluu myös monissa ostoksissa tinkiminen. Se saa aina pienen jännityksen väreilemään 
ostoshetkiin näin aloittelijoilla ainakin. Helposti mutta samalla hieman ikävästi kuvittelemme myös, 
että mzungua, länsimaalaista, pyritään aina huiputtamaan torilla, vaikka sinänsä ei olekaaan 
kohtuutonta, että me hyväosaiset maksaisimme vähän enemmän ostoksistamme kuin täkäläiset.  
 
Olemme pyrkineet käyttämään kanssakäymisisämme swahilia niin kotosalla maman kanssa kuin 
kaupoissa, postissa ja torillakin. Sanavarastomme on olematon, mutta kun käytämme muutamia 
sanojamme tervehdyksiin ja asioitten selvittämiseen, vastaanotto on aina ystävällistä ja ymmärrystä 
löytyy. Kyselemme myös aina ostoksiemme swahilinkielisiä nimiä täkäläisiltä ja niin alkaa 
sanavarastomme pikku hiljaa kasvaa. Tervehdykset ja kuulumisten kyseleminen kuuluu täkäläiseen 
kulttuuriin. Meistäkin se tuntuu mukavalta ja luontevalta.  
 
Toki olemme edelleen melkoisia turisteja ja ihmettelemme elämänmenoa ympärillämme silmät 
selällään. Miten kaunis onkaan tämä maa! Miten kauniita ihmiset täällä ovatkaan! Olemme 
huomanneet, että varsinkin tansanialaiset naiset pukeutuvat varsin näyttävästi värikkäisiin asuihinsa 
ja osaavat kantaa pukunsa upeasti. Naiset kantavat muuten myös melkoisia taakkoja päänsä päällä 
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aina pikkuostoksista melkoisiin polttopuukimppuihin. Monella naisella on myös selässään pieni 
lapsi kantoliinassa. Siinä on pienellä sangen turvallista ja hyvä vedellä sikeitä aina tarpeen tullen.  
 
Kirkossa 
 
Olimme viikko sitten sunnuntaina kansainvälisen seurakunnan jumalanpalveluksessa muitten 
suomalaisten kanssa. Eilen sitten suuntasimme paikallisen luterilaisen seurakunnan toiseen  
messuun kello 4.30 eli 10.30 meikäläisittäin. Täällä ajanlasku alkaa aamulla kello kuusi ja päättyy 
illalla samaan aikaan. Sitten on yöaika samalla tapaa. Ehdimme kirkon pihalle jo ensimmäisen 
messun huutokauppaan, jossa myytiin kolehtina tuotuja tuotteita, mm. iso ruokaöljypullo, kirjavaa  
kangasta, joitain liinoja ja pikku tytön kaunis mekko. Varsinaisessa messussa emme juuri 
ymmärtäneet kuin virsien numerot sekä raamatunkohtien luvut ja jakeet sekä aamenet. Vilahtihan 
siellä saarnassa myös jokunen tuttu sana, Yesu, baraka (siunaus), wanafuzi (opetuslapset) ja kuomba 
(rukoilla). Toki ymmärsimme rukouksen ja ylistyksen ilmapiirin sekä siunauksen, joka ylittää 
kielimuuritkin. Kuorolauluissa ja virsissä olivat tuttuja ainakin Päivä vain ja Kiitos sulle Jumalani. 
Olimme ainoita valkoihoisia messussa, mutta ei paikallisten pienoinen tuijottelu meitä haitannut. 
Katselimmehan itsekin ympärillemme varmaan melko uteliaan näköisinä... 
 
Toiveikkaina eteenpäin 
 
Vaikka uusi maa ja haasteet innostavatkin meitä melkoisesti, kaipaamme vielä kovasti kuulumisia 
Suomesta ja yhteyksiä ystäviimme siellä. Jäämme odottamaan postia sieltäkin päin.. 
 
Tänään iloitsemme uusista maisemista, lähettitovereista, edessä olevista haasteista ja kielen 
opiskelun mahdollisuudesta. Tiedostamme ikämme ja arvaamme opiskeluvauhtimme melko 
hitaaksi, mutta suuntaamme eteenpäin ja luotamme Jumalan johdattavan meitä arjessamme askel 
kerrallaan.  
 
Aurinkoisin terveisin Iringasta 10.11.2008 
 
Eero ja Pirkko  
 
 
P.S.2. Haluatko kuulumisiamme  myös jatkossa? 
 
Tämä kirje lähtee nyt Suomen toimistolta tavallisena postikirjeenä tai sähköpostina aika laajalla 
jakelulla. Halusimme näin tervehtiä teitä kaikkia ja kertoa tämän hetken kuulumisiamme. Jos et ole 
ilmoittautunut ystäväkirjelistallemme, mutta haluat  jatkossakin näitä kirjeitä, ilmoita siitä 
Lähetysseuraan. Laita sähköpostia osoitteella nimikkokirjeet@mission.fi tai kortti postitse 
osoitteella SLS, Satu Gaya, PL 154, 00141 Helsinki.   
 
Jos kirjelistalla olevana taas et halua jatkossa kirjeitämme enää, laita siitäkin tietoa samaan 
osoitteeseen. On luonnollista, että on monenlaisia kiinnostuksen aiheita, eikä kaikesta jaksa olla 
innostunut. Näiden kirjeiden mukana voi tulla muutakin postia Lähetysseurasta, joten senkään takia 
emme halua rasittaa ketään ylimääräisellä postilla, joka ei kiinnosta.  
 
Nykyaikana posti kulkee nopeimmin sähköisesti. Jos haluat nämä kirjeet mieluummin s-postina, 
ilmoita siitäkin Satu Gayalle em. osoitteeseen.  
 
Edelleen, jos tiedät jonkun, joka haluaisi saada kuulumisiamme, voit vapaasti antaa hänelle em. 
yhteystiedot. Kirjeitä voi tilata Suomen Lähetysseurasta.  


