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Hyvä ystäväkirjeemme lukija! 
 
Aurinko paistaa, mutta lähes päivittäin tulee melkoisia sadekuuroja. Ilmat ovat 

suomalaisittain kesäiset vaikka täällä Tansanian eteläisellä ylänköalueella sopivan 

viileät. Kirjoitamme vuoden ensimmäistä ystäväkirjettä Iringan kodistamme, joka alkaa 

tuntua yhä enemmän kodilta, varsinkin nyt kun olemme palanneet tänne lähes 

kolmiviikkoiselta matkalta.  

 

Kiitos muistamisesta 
Palaamme kuitenkin ennen matkakuulumisiamme joulun aikaan. Kuva yllä haluaa välittää 

kiitokset kaikille, jotka lähettivät meille joulukortteja ja muita joulutervehdyksiä. 

Kortteja tuli paljon vähemmän kuin Suomeen yleensä, mutta ne saivat sitäkin 

suuremman merkityksen täällä. Jokainen kortti oli iloinen yllätys meille ja luettu 

moneen kertaan. Oli ilo saada myös sellaisia tervehdyksiä, joitten lähettäjiä emme 

tunnistaneet nimeltä – muun muassa nimikkoseurakunnistamme. Korttiseinää 

katsellessamme tiedämme, ettei meitä ole unohdettu ja senkin, että meidän 

puolestamme rukoillaan. Nyt joulukorttiseinä on lopulta purettu, joten on tilaa uusilla 

korteille. Kiitos myös esirukouksista, joista emme saa  raportteja mutta jotka kantavat 

meitä.  

 

Joulunvieton aloitimme joulupuurolla, jota saimme nauttia Kemppaisilla muiden Iringan 

suomalaisten kanssa joulurauhan julistamisen aikoihin – kuten aina Suomessakin. 

Aattoyönä myöhään osallistuimme kansainvälisen seurakuntamme jouluyön 



kynttiläkirkkoon, samaan aikaan kun kotiseurakunnassamme kokoonnuttiin kotimme 

taakse urheilukentälle jouluyön messuun.  

 

Meillä ei ollut jouluvieraita, mutta lähdimme itse tapaninajelulle Ilembulaan, jossa 

saimme vierailla työtoverimme Leena Pasasen luona. Saimme tällä vierailulla osallistua 

messuun Ilembulan sairaalan kirkossa, tutustua sairaalaan ja eritoten käydä orpolassa 

sylittämässä ja hiukan syöttämässäkin pikkuisia. Saimme tavata myös Daktarin lapset-

kirjan lapset Leenan luona. Ilembulan viikonlopusta muodostui joulumme kohokohta. 

 

Matkalla 
Maassa ei voi olla ilman työ- tai oleskelulupaa. Kerromme, kuinka saimme lopulta Pirkon 

työluvan täkäläisiltä viranomaisilta. Asia oli pantu vireille viime talvena silloisen 

aluekoordinaattorin Päivi Anttilan Tansanian matkan yhteydessä. Paperit kuitenkin 

hukkuivat jonkun täkäläisen viranomaisen laatikkoon. Tultuamme maahan prosessi 

käynnistettiin uudestaan. Sen valmistumiseen asti oli oltava kolmikuukautisen 

turistiviisumin varassa. Joulukuussa sanottiin, että paperit saadaan tammikuussa. 

Vuoden alkupäivinä lähdettiin hoputtelemaan asiaa hoitavaa henkilöä, koska meillä olisi 

oltava lupa kunnossa torstaina 15.1. lähtiessämme matkalle, jolta palaisimme vasta 

helmikuun puolella turistiviisumin umpeuduttua. Sanottiin, että menee vielä muutama 

päivä. Lähtöviikon maanantaina kuulimme, että perjantaina voisimme saada lisätietoja. 

Kerroimme, että se olisi liian myöhäistä. ”No, torstaina sitten,” meille vastattiin. 

Torstaiaamuna menimme hakemaan viisumia, mutta pyydettiin tulemaan iltapäivällä 

uudestaan. Menimme ja - ihme ja kumma - saimme kaikki paperit viimeisenä 

mahdollisena päivänä, iltapäivällä. Niin että kyllä täällä kaikki asiat järjestyvät 

ennemmin tai myöhemmin, varsinkin myöhemmin. 

 

Lähdimme siis tammikuun 16. päivänä Bagamoyoon, Intian valtameren rannalle, lähelle 

Dar es Salaamia. Siellä pidettiin koko maan Suomen Lähetysseuran 

lähetystyöntekijöiden kokous. Tuntui tärkeältä tavata kaikki työtoverimme ja olla 

muutama päivä yhdessä keskeustelemassa suomenkielellä, rakentumassa Raamatun 

sanasta ja yhteisestä  rukouksesta sekä neuvottelemassa työn kysymyksistä. Yhtenä 

teemana oli lähetystyöntekijän identiteetin pohdinta. Meidän on sopeuduttava 

tansanialaiseen elämänmenoon ja opeteltava ymmärtämään mahdollisimman hyvin 

täkäläistä ajattelutapaa, mutta sisimmältä olemme loppuun asti suomalaisia ja saamme 

olla. Erilaisuutemme aiheuttaa ajoittain hankaluuksia, mutta on samalla myös voimavara 

ja rikkaus. 

 

Kokouksen jälkeen hoitelimme asioitamme Dar es Salaamissa pari päivää melkoisessa 

kuumuudessa. Torstaina 22.1. matka jatkui pohjoiseen. Olimme sopineet, että liitämme 

tähän työntekijäkokousmatkaan ensimmäisen käyntimme Mwanzassa, jossa meillä 



molemmilla oli tehtäviä. Matkan varrella oli määrä tutustua myös Makumiran 

yliopistoon. Pitkien matkojen vuoksi täytyy yrittää lyödä monta kärpästä yhdellä iskulla. 

 

Yövyimme Uhuru-hotelli Moshissa ja kaupan päällisiksi saimme aamulla ihailla 

huoneemme ikkunasta avautuvaa huikeaa näkymää: Kilimanjaro-vuori oli edessämme 

koko komeudessaan. Makumirassa yliopiston rehtori otti meidät ystävällisesti vastaan 

ja kutsui Eeron sinne joskus luennoimaan. Poikkesimme myös Kerstin ja Erik Vikströmin 

kodissa ja tapasimme työtoverimme Katri Niiranen-Kilasin. Haimme Arushasta kirkon 

toimistosta kirjalaatikoita Mwanzaan vietäväksi. Karatussa yövyttyämme oli vuorossa 

matkan ”turistiosuus” eli Ngorongoron ja Serengetin kansallispuistojen läpiajo. 

 

Olimme etukäteen jännittäneet tätä matkaosuuttamme, sillä ajoimme ensimmäistä 

kertaa omin nokkinemme tuon kolmesataa kilometriä pitkän autiomaataipaleen. Reitti on 

kuoppaista hiekkatietä. Serengetin ulosajoportille piti ehtiä ennen iltakuutta, ettei 

joutuisi yöpymään autossa pilkkopimeällä savannilla villieläinten seassa. Ajan pitäisi 

hyvin  riittää, kun lähtee matkaan heti auringon noustua. Jos siis ei tule viivytyksiä… 

Kun olimme  ajaneet noin puolet päivän matkasta, ihailleet huikeita maisemia alati 

vaihtuvine ilmeineen, nähneet maasaikyliä sotureineen, joukoittain apinoita, seeproja, 

kirahveja, erilaisia antilooppeja, strutseja, suuria haukkoja ja kotkia sekä monia muita 

eläimiä, tie muuttui sangen haasteelliseksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olimme kyllä aiemmin havainneet kaukana edessä violetin mustan taivaan raskaine 

pilvineen, mutta emme olleet antaneet sen pahemmin haitata matkantekoa. Aurinkohan 

paistoi ja meillä oli koko ajan ihmeellistä nähtävää. Mutta nyt tien liejuinen savivelli 

pakotti pudottamaan ajonopeuden minimiin. Nelivedolla selvisimme pahimmista 

rutakoista. Olimme edellispäivänä kuulleet rankkasateiden aikaan saamista montuista ja 

sen aiheuttamista yllätyksellisistä uusista jokiuomista, joihin joku safariporukka oli 

sukeltanut syvästi. Niinpä hirvitti ajaa muutamiin vesilammikoihin, kun ei voinut olla 

varma, kuinka syvällä siinä kohta uidaan. Liukastelusta huolimatta pysyimme tiellä 

emmekä uponneet veteen, mutta aika kyllä kului uhkaavasti. Portille ehtimisestä emme 

olleet enää ollenkaan varmoja. Tuossa kiireessä taukojen pitäminen oli mahdotonta 

kuten myös mahdollisten leijonien havaitseminen, koska auto ikkunoineen oli yltä päältä 



kurassa. Näytimme olevan luonnonvoimien armoilla. Hiljainen rukous rauhoitti 

mieltämme ja tunsimme, että emme sittenkään olleet yksin tuolla taipaleella. 

 

Onneksi loppumatkasta tien pinta muuttui hiukan kovemmaksi ja suureksi 

helpotukseksemme saavutimme portin vähän ennen kuutta. Melkein heti portista ulos 

ajettuamme saavuimme majataloon, jossa sitten yövyimme, koska oli jo pimeä, vaikka 

Mwanzaan olisi ollut vain kahden tunnin matka. Tässä maassa ei autoilla öiseen aikaan. 

Nukuttuamme yön makeasti matkasimme sitten aamupäivällä Mwanzan kaupunkiin 

Viktoria-järven rannalle.  

 

Perillä Mwanzassa 
Minun (Pirkko) tehtäväni oli Mwanzassa ohjata Pyhtilän tyttöjen äidinkielen opiskeluja,   

Eeron taas vierailla Maswassa Markku Wilénin kanssa. Saimme olla pari kertaa mukana 

hiippakunnan aamuhartauksissa, tavata Riitta Heinon kirjasta tutun mama Lukamisan 

sekä Itäisen Viktoria-järven hiippakunnan uuden piispan Andrew Gullen, joka kertoi 

meille elämäntarinansa pääpiirteissään. Hän pyysi Eeroa saarnaamaan sunnuntaina kello 

seitsemän ja kymmenen jumalanpalveluksissa.  

 

Asuimme Pyhtilän Mikon ja Pian vierasmajassa. Keskustelimme iltaisin ja saimme paljon 

uutta ajateltavaa ja opimme myös monia asioita, mistä olemme kiitollisia heille.  
 
Olin (Eero) jo edellisestä Tansanian vierailustani lähtien toivonut, että pääsisin joskus 

Markku Wilénin matkaan näkemään, millaista on elämä ja työ ”puskassa”, pienillä 

sukumakylillä, jotka ovat todellista lähetysaluetta. Noin viisimiljoonainen sukumaheimo 

asuu Viktoria-järven eteläpuolella. Siitä vajaat kymmenen on prosenttia kristittyjä.  

 

Markku Wilén aloitti työn nollasta vuoden 2006 tammikuussa. Hän oli joskus ajanut 

työtovereineen Mwamitumain kylän ohi ja todennut, että siellä ei ole mitään. Sinne  

heidät kuitenkin johdatettiin ja jatko onkin lähivuosien ihmeellistä kirkkohistoriaa. 

Ensimmäiset opetustuokiot pidettiin puun alla ja aluksi opetusta haluavia ihmisiä oli vain 

kourallinen. Joukko kasvoi kuitenkin nopeasti. Pian nämä ihmiset pyysivät kasteopetusta 

ja kesäkuussa ensimmäiset kylän asukkaat kastettiin. Uusien kristittyjen into oli suuri 

ja he perustivat kuoronkin ennen kastepäiväänsä. Tämä ”pakanakuoro” ylisti Jeesusta 

lauluillaan ja halusi käynnistää oman kirkon rakentamisen. Ennen pienintäkään tietoa 

rahoituksesta ihmiset ryhtyivät kaivamaan perustuksia ja tekemään itse savitiiliä. 

Vapaaehtoisväki valmisti yhteensä 10 000 tiiltä kirkon seiniä varten. 

 

Kirkko valmistui parissa vuodessa, vaikka budjetti laahasi jäljessä, eikä hanketta ollut 

missään vuosisuunnitelmassa. Jokainen uusi rahamäärä oli Jumalan ihmettä. Milloin 

yllättäen löytyi joku käyttämätön tilisiirto, milloin seudun varakkaat ihmiset antoivat 

huomattavan tuen, milloin Suomesta joku ryhmä halusi lahjoittaa katon tai ovet. Minua 



rohkaisi kirkon näkeminen suuresti, mutta vielä enemmän seurakunnan tapaaminen. 

Keskellä arkipäivää kirkko täyttyi ihmisistä, jotka kuuntelivat opetustani 

tarkkavaisesti. Kaksisataa ihmistä, lapsia, nuoria, imettäviä äitejä, raavaita miehiä, 

joitain vanhuksia, useimmat äskettäin kristityksi tulleita, jotkut vielä kastamattomia.  

 

Toisen päivän vietimme lähiseurakuntien evankelistojen kanssa. Harvoin on matkoillani 

ollut niin intensiivistä opetuspäivää kuin tämä. Näiden miesten vastuulla on evankeliumin 

leviäminen lähikylien sukumaväen pariin. Tulipa kokousten jälkeen muuan noidaksi 

kouluttautuva nainen etsimään apua kristittyjen parista. Evankelista neuvoi häntä 

ottamaan Jeesuksen vastaan ja polttamaan kaikki noitakalunsa. Noituudesta 

irtipääsemiseksi tämä on välttämätöntä. 

 

 
 

Saavuimme pitkältä matkaltamme kotiin helmikuun toisen päivän iltana. Yhteensä noin 

kolmetuhatta kilometriä, kahdeksan ajopäivää, joista kuusi sellaista jolloin istuimme 

autossa noin kymmenen tuntia, suurelta osin hyviä asfalttiteitä mutta paikoin 

uskomattomia kärrypolkuja, suuri määrä rekkojen ohituksia kapeilla teillä ja 

hirmuvauhtia vastaan pyyhältäviä busseja. Kaikessa tässä  oli Jumalan hyvä varjelus, 

että auto sekä ihmiset kestivät matkan rasitukset. Päällimmäisenä oli suuri kiitosmieli. 

Saimme nähdä lumoavan kauniita maisemia ja tavata mielenkiintoisia ihmisiä ja omalta 

pieneltä osaltamme osallistua Jeesuksen antaman lähetyskäskyn toteuttamiseen. 

 

Kodin kuulumisia 
Koti alkaa olla kunnossa. Ainakin viihdymme täällä emmekä haikaile minnekään muualle.  

Meille oli etsitty työntekijää puutarhaan tuloksetta pitkään, kun yllättäen saimme 

sellaisen lähempää kuin osasimme odottaakaan. Päiväporttivahtimme Obia lupautui 

puutarhuriksemme vuodenvaihteessa. Kävipä ilmi myös, että hän on käynyt 

kaksivuotisen puutarhakoulunkin. Iso kivi vierähti sydämeltämme, koska piha ja 

puutarha ovat iso alue, eikä meillä ole aikaa hoitaa niitä. Näin sadeaikana on jo ruohon 

leikkaamisessa työtä riittämiin Obiallekin, homma kun tehdään hieman vesurin 

näköisellä fyekeolla, jolla huiskitaan niin, että ruoho katkeaa. Ruohon leikkaamisella 



estetään käärmeitä pesiytymästä pihapiiriin. Nyt meillä kasvaa puutarhassa hedelmien 

lisäksi porkkanoita, papuja, tomaattia, kurkkua, kaaleja, sipulia ja salaattia. Olemme 

kiitollisia niin Obiasta kuin mama Aidastakin, joka ahertaa päivittäin meillä sisällä 

yhdeksästä kolmeen. Tiskaaminen, pyykinpesu käsin,  silittäminen, leivän leipominen, 

ruokavesien monivaiheinen puhdistaminen, hedelmien ja vihannesten puhdistaminen, 

siivous sekä joskus ruuanlaittokin ovat maman töitä. Silti teemme täällä kotitöitä mekin 

– jopa enemmän kuin Suomessa. 

 

Työstä, sairauksista ja Jumalan huolenpidosta 
Eeron opetustyö Tumaini-yliopistolla alkaa varsinaisesti maaliskuun alussa. Nyt on 

luentoihin orientoitumisen ja valmistautumisen aika. Pirkon työt käynnistyivät jo 

joulukuussa täällä Iringasa olevien oppilaiden kanssa. Swahilin kielen päivittäinen 

opiskeleminen on meille kovaa työtä, vaikka onkin hauskaa. Pikku hiljaa opimme. 

 

Olemme saaneet olla muuten terveinä, mutta Eerolla nousi matkan jälkeen korkea 

kuume kestäen muutamia päiviä. Lopultakaan emme tienneet, mistä taudista oli 

kysymys, mutta tuhdilla lääkityksellä kuume lopulta aleni ja Eero tervehtyi.  

 

Täällä kaikki kohtaamiset kuulumisten kysymisineen ovat tärkeitä. Niinpä käännämme 

nyt puheenvuoron teille ja kyselemme, mitä kuuluu nimikkoseurakuntiin, ystäville ja 

sukulaisille, siis teille, tämän kirjeen lukijat. Mielellämme kuulemme teistä.  

 

Tänään täällä paistaa aurinko. Vaan paistaa se silloinkin, kun mustat pilvet peittävät 

taivaan. Pilvipeiton yläpuolella aurinko kuitenkin edelleen paistaa. Se kertoo meille 

Jumalan armosta ja huolenpidosta. Niiden varassa jatkamme työtämme täällä ja niiden 

varaan haluamme sulkea teidätkin, hyvät kirjeemme lukijat. 

 
Pirkko ja EPirkko ja EPirkko ja EPirkko ja Eeroeroeroero    

 
 

 


