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Hyvät kirjeemme lukijat! 

 
Tervehdimme teitä kaikkia täkäläisellä joulukortilla ja joulurauhan toivotuksella 

täältä Iringan vuorilta omasta kodistamme, jossa olemme asuneet kaksi viikkoa.  

 

Olemme kuulleet, että Suomessa on ollut talvi, joissain paikoin se oli viime viikolla ja 

nyt sataa ja sataa vaan. Pole sana (poole saana). Tuo on täkäläinen myötätunnon 

ilmaisu, jollainen meidän äidinkielestämme puuttuu. Kun  joku sanoo osaa ottavasti 

pole,  tuntuu  yhtä hoitavalta kuin aikoinaan lapsena puhallus, jolla aikuiset haaverin 

sattuessa rauhoittivat. Olemme sujahtaneet tähän kulttuuriin emmekä taida 

palatakaan vanhaan, jollei ole ihan pakko. Vai onkohan tämä sittenkin alkuihastusta? 

 

Käymme torilla, pikkupuodeissa sekä myyntikojuissa jo aika tottuneesti kauppaa. 

Osaamme pyytää punguza kidogo (alenna hintaa vähän) ja jonkin verran arvioida 

hintoja. Olemme huomanneet, että kun  käytämme kaupanteossa swahilia, ostokset 

sujuvat jouhevammin, vaikka sanavarastomme on edelleen vähäinen. Ja jos 

muistamme kysellä kuulumisia habari yako? (mitä sinulle kuuluu?) ja habari za 

kazi? (työn kuulumisia), yhteisymmärryksemme lisääntyy ja tunnemme itsemme 

todellakin tervetulleiksi. Emme lakkaa ihmettelemästä tapaa, jolla nämä ihmiset 

kohtaavat ventovieraankin. Ollaan avuliaita eikä pihtailla hymyä.  ”Maassa rauha ja 

ihmisillä hyvä tahto” näyttää  toteutuvan täällä tänään,  vaikka samaan aikaan 58% 

kansasta elääkin absoluuttisen köyhyysrajan alapuolella. 

 

Aamusta iltaan Iringassa  

 

Päivä alkaa auringon noustessa. Aamun kirkkaus valtaa huoneen ja pakottaa 

yökyöpelinkin nousemaan aamupuuhiin. Samaan aikaan alkavat päivän tunnit 

karttua. Kun meidän kellomme näyttää aamuseitsemää, täällä kellon sanotaan olevan 

yksi. 
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Päivisin emme ole kodissamme kaksin, vaan heti aamulla meille saapuu 

puolipäiväinen mamamme kohta kahden  kuukauden ikäisen pikkuvauvansa kanssa. 

Vauvaa hoivailee täällä meillä  viisitoistavuotias sukulaistyttö sillä aikaa, kun äiti 

työskentelee. Mihin kaksi tervettä aikuista ihmistä tarvitsee kodissaan kotiapulaista? 

Sitä emme oikein Suomessa ymmärtäneet, vaan nytpä emme tulisi toimeen ilman 

häntä.  

 

Tultuaan mama alkaa keittää ja suodattaa ruokavesiä isossa kattilassa, kraanavettä 

kun ei voi juoda sellaisenaan. Hän myös pesee pyykkimme, jota kertyy tässä maassa 

melkoisesti. Pyykinpesu tapahtuu useimmiten kylmissä vesissä ulkosalla kovilla 

aineilla ja hankaamisella. Pyykit kuivuvat kauniina päivänä hetkessä, mutta näin 

sadeaikaan ne saavat useita lisähuuhteluita suoraan taivaasta. Tärkeä työ on myös 

juuresten, vihannesten ja hedelmien puhdistaminen kloorivedessä. Pyykkien kuivuttua 

kaikki vaatteet täytyy silittää. Sekin on maman työtä kuten tiskaaminen, siivoaminen 

ja osin ruuanlaitto sekä leipominen. Mama helpottaa kotitöitämme ja vapauttaa 

meitä niihin töihin, joita olemme tulleet tekemään tänne. Kolikon toinen puoli on, että 

antamalla työpaikan hänelle, turvaamme yhdelle täkäläiselle toimeentulon. 

 

Uskoimme kiireen loppuvan, kun saavumme Afrikkaan, vaan valitettavasti olemme 

täälläkin olleet ajoittain kovin kiireisiä. Tansanialainen sanonta kolahtaa meihin: 

haraka haraka haina baraka (kiireellä ei ole siunausta) ja opettelemme 

orientoitumaan sen mukaisesti elämäämme täällä. Työmme on toistaiseksi lähinnä 

hankintojen tekemistä, kodin laittamista, arjen harjoittelua tässä maassa  ja 

päivittäistä swahlin kielen opiskelua.  

 

Opettaja tulee joka päivä meille kotiin ja kaksi tuntia teemme yhdessä intensiivisesti 

töitä. Opetus on hyvin havainnollista ja tähtää käytännön puhevalmiuden 

syntymiseen. On hauskaa oppia uutta ja varsinkin kokeilla taitoja arjen tilanteissa. 

Koska mamamme ei puhu englantia eikä suomeakaan,  meidän on jatkettava 

harjoituksia ahkerasti  ymmärtääksemme häntä ja tullaksemme itsekin 

ymmärretyiksi. Kaikenlaisia kommelluksia toki sattuu, mutta ne vain maustavat arkea 

hupaisasti.  

 

Kielituntimme ovat iltapäivällä tai illalla. Kotitehtäviäkin on melkoisesti. Hitaasti 

mutta varmasti uusi kieli alkaa mennä vanhaankin päähän. Kaupoissa osaamme jo 

tinkiä, mutta pidemmät keskustelut odottavat vielä aikaansa. Onneksi työkielemme 

sujuvat hiukan paremmin, sillä yliopistossa opetetaan englanniksi ja suomalaislapsille 

äidinkieltä suomeksi. Ensimmäiset omatkin oppituntimme olemme jo pitäneet. 

Yliopistolla vähän tiedotus kangerteli, niin että ensimmäinen luento peruutettiin viime 

minuuteilla ministerivierailun takia, toisessa etsittiin puoli tuntia vapaana olevaa 
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luokkaa ja kolmannesta unohdettiin ilmoittaa opiskelijoille. Onneksi ne jotka ovat 

osuneet paikalle, ovat olleet kuulemastaan innoissaan. Joten kyllä tämä tästä. 

 

Talomme on siirtomaa-ajalta, kotoisa ja remontoitu. Pihalla kasvaa isoja 

eucalyptuspuita ja jakaranda. Hieman villiintynyt boucainville kasvaa yhden ulko-

oven edustalla. Pihamaa ja puutarha odottavat hoitavia käsiä. Juuri nyt ovat 

aprikoosit kypsyneet. Puutarhassa kasvaa myös papaioita, guavaa, passionhedelmiä ja 

kitulias banaani. 

 

Aurinko laskee yhtä nopeasti kuin oli noussutkin  ja päivän tunnit täyttyvät illalla klo 

18 maissa. Alkaa yö. Pimeys saapuu siis varkain ja yks kaks on pilkkopimeää. Iltaisin 

syödään rauhassa eikä enää lähdetä liikenteeseen tai kaupungille kuin pakon edessä. 

Näihin aikoihin tapahtuu porttivahdin vuoronvaihto. Päivä- ja yövahti työskentelevät 

molemmat 12 tuntia. Yöllä portti on lukossa eikä vahti avaa sitä kysymättä meiltä, jos 

hän ei tunne tulijaa. Kaikissa ulko- ovissamme on ”grillit” (rautakalterit), jotka 

lukitaan yöksi. Illalla ovia ei availla syyttä suotta, sillä emme halua päästää sisälle 

hyttysiä, joitten metsästäminen on yksi iltapuuhamme. Kärpäsiäkään emme halua 

sisälle pörräilemään puhumattakaan monista muista komeista siivekkäistä, joilla on 

hinku sisätiloihin. 

 

Ikkunoissakin on maan tavan mukaan ristikot, jottei ohikulkijoille tulisi ylitse 

pääsemätäntä houkutusta piipahtaa tarkistamaan tavaroitamme. Olemme kyllä 

saaneet asua rauhassa ja turvallisesti. Iltaisin pimeän laskeuduttua ulkoa kuuluu 

mielenkiintoisia ääniä. On kuin vauva itkisi jossain. Eilen saimme tietää, että se onkin 

pyöreä isosilmäinen  eläin, joka oleilee puskissa. Toisen yö hiljaisuutta halkovan äänen 

omistajaksi paljastui apina. Niitä asustelee vuorilla ja kotimme on aivan vuoren 

juurella. Eräänä päivänä neljä apinaa oli pihassamme aprikoosivarkaissa.  Iltaisin me 

kömmimme nukkumaan hyttyverkon suojiin. Onneksi meillä on erinomaiset 

unenlahjat emmekä juuri  häiriinny ulkoa kuuluvista äänistä. 

 

Pääkaupunkireissulla 
 

Itsenäisyyspäivän tienoilla meillä oli mahdollisuus vierailla Dar es Salaamissa, jonne 

on koko päivän ajomatka Iringasta. Etäisyys on sama kuin Helsingistä Ouluun, mutta 

tie kapeampi ja kuoppaisempi, liikenne hurjempaa ja kylien kohdalla väkeä paljon. 

Tuon matkan ajoimme jo marraskuun alussa, kun saavuimme Iringaan. Näkymät 

olivat vain aivan uudet tällä kertaa, sillä vehreys oli sateiden jälkeen verhonnut niin 

savannin kuin vuorten rinteetkin. Saimme ihmetellä, miten kauniiksi  vihreä eri  

vivahteissaan olikaan pukenut maiseman. Ja tällä kertaa savannin asukkaat olivat 

esiintymistuulella: Uljaat kirahvit antautuivat kuvattaviksi tietä ylittäessään. 



 4 

Norsuperhe piti lounastaukoa vauvoineen aivan tien reuan tuntumassa. Seeprat, 

apinat ja impalat olivat myös liikekannalla. Elämysmatka siis! 

 

Darissa osallistuimme sekä Suomen suurlähettilään pihakutsuille että suomalaisten 

järjestämään Kauneimmat joululaulut –tilaisuuteen. Toistaiseksi ei ole kovaa 

kotimaan ikävää, mutta silti tuttujen laulujen sanat täällä etelän auringon alla 

koskettivat. Sylvian joululaulun kaihokin herkisti tunteita ja siirsi ajatukset tuhansien 

kilometrien päässä oleviin omaisiin ja ystäviin. Te valmistaudutte siellä omaan 

jouluun ne ja me ihmettelemme täällä päiväntasaajan takana, millainen joulu 

Tansanian lämmössä, eukalyptuspuiden alla on odotettavissa.  

 

Vaihdetaan kuulumisia 

 

Ajatukset eivät tunne pitkiä välimatkoja, kuten ei nykyisin sähköpostikaan. Olette, 

hyvät ystävät, usein mielessämme ja rukouksissamme. Aamulla lukiessamme 

kahvipöydässä Päivän Tunnussanan raamatunkohdat ja hiljentyessämme rukoukset 

kulkevat monien teidän luonanne. Iloitsemme myös jokaisesta  yhteydenotosta, sillä 

kotimaan ja ystävien kuulumiset sykähdyttävät aivan erityisesti, kun niitä lukee 

tuhansien kilometrien päässä. Kiitos, kun muistatte! 

 

Tänään tunnussanan tekstinä oli jae Nehemian kirjasta: ”Taivaan Jumala auttaa 

meitä. Olemme hänen palvelijoitaan ja ryhdymme rakennustöihin.”(Neh. 2:20). Sitä 

tässä juuri yritetään aloitella. Talon remontti on melko valmis, mitä nyt tiilikasoja ja 

rakennusroskaa pihalla ja yksi sisäseinä odottaa uutta maalausta. Mutta Jumalan 

seurakunnan rakennustyö ei heti tule valmiiksi. Sitä tehdään Suomessa ja Tansaniassa 

yhtä lailla. Siinä työssä olemme vain palvelijoita, mutta samalla Jumalan työtovereita. 

Hänen avullaan jaksamme, me täällä ja te siellä. Rukouksen silta yhdistää ja kantaa. 

 

 

Armorikasta Joulua 

 ja 

 Jumalan siunaamaa Uutta Vuotta 2009! 

 

Lämpimin terveisin  

 

Pirkko  & EeroPirkko  & EeroPirkko  & EeroPirkko  & Eero    
    


