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Terveisiä taas kirkosta!  
 

Tänään on Suomen itsenäisyyspäivä, mutta me lähdimme aamulla puoli seitsemän 
kirkkoreissulle ja palasimme siltä iltapäivällä kello viisi. Matkaa oli viitisenkymmentä 
kilometriä ja se kesti kaksi tuntia suuntaansa. Arvannette, että emme tehneet matkaa 
aivan valtatien varrelle vaan pikku kylille. Täristelimme kumpuilevia maisemia Eeron 
opiskelijan Amanin kotikylään takapenkillä istuvan kolmen muun tumainilaisen kanssa.  
 
Amani oli kutsunut meidät kotiinsa aamiaiselle. Meille tarjottiin teetä, kananmunia, 
makeita perunoita ja tavallisia paistinperunoita. Saimme tutustua Amanin perheeseen 

ja sen isoäitiin, taitavaan korinpunojaan. Meille esiteltiin 
myös pellot ja kotieläimet, sika, kanat, lehmä ja kaksi 
vasikkaa. Lehmä lypsää päivittäin seitsemisen litraa 
maitoa, joka pääasiassa myydään. Perheen viidestä 
lapsesta neljä poikaa on vielä kotona ja heistä kaksi käy 
yläasteen koulua, jonka asuntolamaksuista selviämiseen 
tarvitaan kekseliäisyyttä ja kovaa työtä.  
 
Perheen isä on jo toiminut vuosia pappina, vaikka nyt 
vasta opiskelee teologiaa Tumaini-yliopistolla. Hän oli 
pyytänyt Eeroa saarnaamaan kotiseurakuntansa kirkkoon. 
Koska isä pääsee harvoin kotona käymään, äidillä on 
paljon työtä hoitaa koti, eläimet ja viljelykset. Samalla 
pellolla kasvatetaan useita lajeja sekaisin mm. papuja, 

maissia, kurpitsaa ja pinaatin kaltaista mshichaa. Tuo usean lajin sekaviljely kuulosti 
erikoiselta mutta samalla nerokkaalta maan hyötykäyttöidealta. Maa on hyvin viljavaa 
ja laaksot aina vihreitä, koska maaperä on kosteaa. Kidabagan kylällä ei ole vielä 
sähköjä sen enempää kuin vesijohtojakaan. 
 
Jumalanpalveluksen piti alkaa kymmeneltä, mutta kun papilla oli silloin meneillään 
tärkeä keskustelu, sai kirkkoväki odotella lähes tunnin messun alkamista. Ovatpa 



 
 

tämän maan ihmiset kärsivällisiä odottajia! Emme havainneet minkäänlaista 
hermostumista. Päinvastoin, kirkosta kantautui rytmikästä rummutusta ja ihanaa 
laulua. Ilo kuvastui laulajien kasvoista ja ylistys kaikui kirkossa kauniina moniäänisenä 
lauluna ja väliin ligolointina. 
 
Jumalanpalveluksen jälkeen kävelimme kuoron johdolla laulaen ulos pihalle, jossa 
asetuimme yhteen suureen piiriin, miehet omalle ja naiset omalle puolelleen. Papit 
seisoivat portailla ja siinä he vielä siunasivat kirkosta 
lähtijät. Tosin kukaan ei lähtenyt heti. Tilaisuus jatkui 
huutokauppana, sillä kolehtiin tuodut ruokatarvikkeet, 
mm. elävät kanat myytiin eniten tarjoavalle. Tänään 
huusimme perunoita ja luumuja. Kanat menivät 
parempiin suihin. Huutokaupan jälkeen ihmiset jäivät 
tervehtimään toisiaan ja vaihtamaan kuulumisia. Täällä 
on tapana kätellä tervehtiessä, mutta mm. pappeja 
saatetaan tervehtiä niiaamalla tai jopa polvistumalla 
heidän edessään. Meistä tuo tervehtimistapa 
oudoksutti, mutta toisaalta nämä ihmiset tekevät 
senkin niin kauniisti, ettei siihen kauaa kiinnitä sen 
kummempaa huomiota. Kirkon pihalla seurustelu tuntui 
taas todella kotoisalta ja suorastaan terapeuttiselta. 
Siinä on oivallinen tilaisuus huomioida yksinäisiä tai uusia ihmisiä, lohduttaa surevia 
sekä jakaa omia iloja tai surujaan.  
 
Kirkosta meidät viisi vierasta oli kutsuttu pappilaan syömään seurakunnan vanhinten 
tekemää ruokaa. Vieraanvaraisuus oli siis ihan huippua. Söimme hyvällä halulla riisiä, 
papukastikettä, kanaa ja hedelmiä. Mukana olivat myös sekä seurakunnan evankelista 
että rahastonhoitaja ja saimme kuulla enemmän seurakunnan asioista, mm. köyhien 
avustamisesta. Taas kerran huomasimme, että vaikka moni elää hyvin taloudellisesti 
hyvin ahtaalla, toisia ollaan valmiita auttamaan.  
 

Kuulumisia työstä ja kotoa  
 

Pirkko: Kiitos kaikista osanottoviesteistä ja muista tervehdyksistä, joita olemme 
saaneet useita! Ne ovat rohkaisseet meitä, vaikka emme pystykään jokaiselle erikseen 
vastaamaan. Sitten viime kirjeen olen käynyt veljeni hautajaisissa Suomessa, jatkanut 
opetusta Iringassa, vieraillut taas kerran Mwanzassakin opettamassa ja luovinut 
henkilökuntamme kanssa erilaisissa kysymyksissä. Tylsää täällä ei pääse olemaan, 
vaikka varsinainen tehtäväni onkin ”sitä samaa”, siis kouluarkea.   
 
Sadekausi alkoi tänä vuonna aikaisin ukkosineen ja rankkasateineen. Sade on saanut 
ruohon jälleen kasvamaan ja kaikki kasvit kukoistamaan pitkän kuivan kauden jälkeen. 
Viime viikon matka Dar es Salaamista Iringaan oli uskomattoman kaunis, sillä vuoret ja 



 
 

kukkulat loistivat vihreän eri sävyissä ja toivat mieleen Suomen kevään. 
Puutarhassammekin on taas kylvetty ja istutettu. Aprikoosipuut osoittautuivatkin 
minipersikkapuiksi. Puut taipuvat hedelmien painosta ja persikoita riittää kaikille 
halukkaille. Apinoillekin, vaikka niitä porttivahtimme ahkerasti karkottelevat 
puutarhasta. Edelleen saamme päivittäin syödä myös oman puutarhamme papaijoita  
 
Marraskuun lopulla olimme poikkeuksellisesti molemmat työmatkalla samalla suunnalla 
Luoteis-Tansaniassa. Minä jäin Mwanzaan etelärannalle opetuskeikalle ja Eero 
matkusti Mwanzasta yölaivalla yli Viktoria-järven itärannalle Bukobaan. Siltä matkalta 
välähdyksiä seuraavassa. 
 
Eero: Katselen laivan kannelta auringon nousua Victoriajärvellä. Äsken oli aivan pimeää. 
Rannaton ulappa ympäröi vanhaa höyrylaivaa, joka kyntää vettä maailman toiseksi 
suurimmassa makean veden altaassa. Illalla lähdimme Bukobasta järven länsirannalta, 
läheltä Ugandan ja Ruandan rajaa. Laiva voisi olla vanhin Suomessa käytössä oleva 
sisävesilaiva, tosin jonkin verran suurempi. Me kalliimman lipun lunastaneet saimme 
ihan asialliset hyttipaikat, mutta monet etsivät makuusijaa laivan kannelta. Nyt yön yli 
nukuttuamme lähestymme Mwanzaa. Laiva on vähän myöhässä aikataulustaan ja 
tekstaan rannalla odottavalle Mikko Pyhtilälle, että en saa tätä paattia millään 
kulkemaan lujempaa. Mikko vastaa, että jos en saa lisää vauhtia, koettaisin edes 
vähentää päästöjä, sillä hän näkee jo paksun savun mutta ei vielä laivaa. 
 
Mieli on täynnä kiitollisuutta. Että sainkin kokea tällaisen viikon. Tuntuu kuin koko 
työhöni täällä Tansaniassa olisi tullut uusi alku. Olin opettamassa lääninrovastien 
seminaarissa. Etukäteen jännitin, löytyykö oikea aaltopituus ja yhteinen sävel tässä 
kokeneiden kirkon työntekijöiden kokouksessa. Viikosta tulisi raskas, jos miehet 
tuijottaisivat hiljaa eteensä eikä vuorovaikutusta syntyisi. Mutta se syntyi. Koen 
tämän taivaan lahjana. Sellainen kipinä osallistujien silmissä, jatkuva kysymysten ja 
kommenttien tulva, huikea tunne siitä että puhumme työn ydinkysymyksistä – voiko 
luennoitsija enempää toivoa. Jonkun session jälkeen piispa melkein hihkui innosta 
todetessaan, että juuri tällaista tilaisuutta he olivat kaivanneet. 
 
Puhuimme johtajuudesta, papin roolista, nopeasti muuttuvasta maailmasta ja 
afrikkalaisten kirkkojen kohtaamista haasteista. Etsimme vastauksia Raamatusta ja 
rukoilimme vaikeitten asioiden puolesta. Koolla oli Victoriajärven itäisen hiippakunnan 
yksitoista lääninrovastia piispa  Andrew Gullen johdolla. Mukana oli myös Bukoban 
piispa Buberwa. Ihailin piispa Gullen johtamisymmärrystä ja hänen suhtautumistaan 
alaisiinsa. Vasta vuoden virassa olleena tämä nuori hiippakunnan kaitsija oli kutsunut 
ensimmäisen kerran pappiensa tärkeimmät vastuunkantajat yhteiseen seminaariin. Hän 
sanoi minulle laivalla menomatkalla, että jos tämä joukko tulee hyvin hoidetuksi, koko 
hiippakunta voi hyvin. Vietimme viikon naapurihiippakunnan kurssikeskuksessa ja 
osallistujat saivat näin irrottauduttua omasta työstään. Piispa Gullen vanhempi kollega 
oli kutsuttu antamaan sivustatukea ja toisenlaista näkökulmaa työn kysymyksiin. 



 
 

 
Seurakuntien ongelmia käsiteltiin laajasti. Osa keskusteluista oli sellaisia, joita olisi 
voitu käydä täsmälleen samanlaisina melkein missä tahansa suomalaisessa 
pappeinkokouksessa. Esimerkiksi nuorisomusiikin vahva tulo seurakuntiin huolestutti 
kovasti vanhempia pappeja, mutta nuoremmat halusivat asialle enemmän ymmärrystä. 
Valitettiin sitä, että kovaääninen musiikki karkottaa vanhempia seurakuntalaisia 
kirkosta. Muutenkin maailman pienenemisen tuomat monet haasteet huolestuttivat 
osallistujia. Koetimme muistuttaa vanhasta totuudesta, jonka mukaan on parempi 
sytyttää kynttilä kuin moittia pimeyttä. Sanomaa ei pidä muuttaa, mutta menetelmät 
ja muodot voivat muuttua ja niiden pitääkin muuttua. 
 
Minulle tämä pappiskurssi oli erittäin innostava kokemus. Pääsin jälleen melkoisen 
askeleen eteenpäin asiassa, jossa ei koskaan voi tulla valmiiksi: toisessa kulttuurissa 
elävän ihmisen ymmärtämisessä. Samalla huomasin, että voin ulkopuolisena nostaa 
esille näkökohtia, jotka paikallisille saattaisivat olla hankalia. Vaikka läntinen maailma 
ja Afrikka ovat jossain mielessä valovuosien päässä toisistaan, yllättäen lähes 
jokaisessa kysymyksessä löytyy joku leikkauskohta, johon voi laittaa sormensa ja kas, 
samat kipukohdat ovat molemmilla mantereilla. Samaa evankeliumia myös pyritään 
välittämään ja sama huoli kirkon sanoman leviämisestä on kaikkialla. 
 

Joulu joutuu 
 

Olemme valmistautumassa toiseen jouluumme Afrikassa. Aikuiset lapsemme ovat 
ostaneet lentoliput Tansaniaan ja toivon mukaan jo pakkaamassa laukkujaan, sillä he 
saapuvat reilun viikon kuluttua Dar es Salaamiin. Vietämme siis perhejoulua tällä 
kertaa. Meillä on jokunen lomapäiväkin ja aiomme vierailla Ilembulassa sekä mennä 
safarille Ruahan kansallispuistoon lastemme kanssa. Ehkä tapaamme sitten leijonankin. 
 

ToivotammeToivotammeToivotammeToivotamme 
Rauhallista Joulua Rauhallista Joulua Rauhallista Joulua Rauhallista Joulua     
ja ja ja ja     
Jumalan siunaamaa Jumalan siunaamaa Jumalan siunaamaa Jumalan siunaamaa Vuotta 2010Vuotta 2010Vuotta 2010Vuotta 2010        
  
kaikille ystäväkirjeemme lukijoille, 
nimikkoseurakunnillemme,  
ystäville ja sukulaisille tällä kuvalla 
kotiseurakuntamme Pitäjänmäen 
kirkon ikkunasta jokunen vuosi sitten!
      
Pirkko ja EeroPirkko ja EeroPirkko ja EeroPirkko ja Eero 

        


