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Hyvät ystävät 
 
Vuosi 2010 on ehtinyt jo pitkälle helmikuuhun. Ystävänpäivä tuli ja meni. Siellä 
Suomessa tiettävästi pakkaset vain jatkuvat ja lunta riittää. Olemme saaneet joitain 
kuvaterveisiäkin kauniin talven lumi-ihmeistä. Täällä Tansaniassa on vähän huonommat 
hiihtokelit. Sadeaika näyttäytyy eri tavoin eri puolilla maata. Jossain on ollut kovia 
tulvia ja satoja taloja on sortunut ja ihmisiä joutunut kodittomaksi. Hiekalle 
rakennetut savitalot eivät kestä kaatosateita. Meillä Iringassa vettä on tullut ihan 
kohtuullisesti, ja aurinkokin paistelee ainakin saman verran kuin Suomen kesässä. 
Puutarhassa kaikki viheriöi ja vihannekset valmistuvat ruokapöytämme iloksi.  
 
Joulu ei ole vielä ohi 

 

Olemme iloinneet kaikista joulumuistamisista, korteista ja kirjeistäkin. Saimmepa 
muutaman yllätyspaketinkin! Ensimmäinen saapui hyvissä ajoin marraskuussa. Kiitos! 
Olemme myös kuulleet jonkun ystävän lähettäneen postia, jota emme ole saaneet. 
Tansaniaan ei kannatakaan laittaa hienoja postimerkkejä eikä upeita pakkauksia, sillä 
ne ovat kuulemma katoavinta tavaraa. Posti on parasta pakata siis mahdollisimman 
tylsästi. Joulupostin erityinen ilonaihe olivat kortit sellaisilta lähettäjiltä, joita emme 
vielä tunne henkilökohtaisesti. Arvelemme heidän olevan lähetyksen ystäviä 
nimikkoseurakunnistamme, joita ovat Tampereen Harjun, Kankaanpään, Kauniaisten, 
Lempäälän, Maskun (Lemu-Askaisten), Pitäjänmäen, Pälkäneen ja Taivallahden 
seurakunnat. Lisäksi olemme Suomen Raamattuopiston nimikkolähettejä.  
 
Mennyttä jouluamme leimasi lastemme saapuminen Tansaniaan. Olimme vastassa heitä 
Dar es Salaamissa, jossa vietimme pari päivää ja sitten ajoimme Iringaan Itä-Afrikan 
valtaväylää halki upeiden savanni- ja vuorimaisemien. Kun koko viisihenkinen 
perheemme oli paikalla, saimme viettää perhejoulua kahden vuoden tauon jälkeen ja 
jakaa kokemuksiamme Tansaniasta. Se oli meille iso ilo. Nuorin lapsistamme täytti 
joulun alla kolmekymmentä ja sen kunniaksi teimme safarin Ruahan kansallispuistoon.  



Tuo reissu oli meille kaikille 
vahva elämys. Luonto oli 
vehreimmillään sateitten 
jälkeen. Jo pelkät maisemat 
olivat huikea kokemus 
puhumattakaan villieläinten 
näkemisestä.  Kohtasimme 
tiellä mm. vihaisen norsun 
poikasineen. Saimme 
katsella leijonaa silmästä 
silmään ja ihailla uljaita kirahveja moneen otteeseen kuten myös lukuisia muita eläimiä.  
 
Joulun alla ajoimme myös työtoverimme Leena Pasasen luo Ilembulaan ja tutustuimme 
Leenan opastuksella sairaalan synnytys- ja lastenosastoihin. Orpolassa jokaisen syli oli 
tarpeen, sillä lapset kiipeilivät kilvan paikalla olevien syliin hellittäviksi. Sieltä oli vähän 
vaikeaa lähteä pois. Onneksi sinne otetaan vastaan vapaaehtoisia tuohon tärkeään 
tehtävään. Parhaillaan siellä on hyvä ystävämme vapaaehtoisena sylinä parisen viikkoa.   
 
Kävimme joulukirkoissa ja vietimme joulua kotosalla sekä tavaten toisia suomalaisia. 
Muutamat joulukoristeet piti ripustaa ovien kamanoihin, koska joulupuuksi löytyi vain 
kolmekymmentäsenttinen huonekuusi. Se – Aucaria – on maailman vanhin puulaji ja sopii 
sinänsä arkeologin kotiin. Saimme kotoa Suomesta vanhan kunnon paperisen 
adventtitähden ikkunaan. Se tuikkii niin kaunista lämmintä valoaan iltaisin, ettemme 
ole vieläkään korjanneet sitä pois. Tarvitsemme siis joulutähden valoa arjessakin! 
 
Jumalan ylistystä kirkossa 

 
Alkuvuoden tärkeä tapahtuma oli vierailu Pomerinissa. Tämä noin 60 kilometrin päässä 
Iringasta sijaitseva kylä on seudun lähetys- ja seurakuntatyön kehto. Saimme vierailla 
talossa, jossa mm. Vänskät ja Vanhaset ovat aikanaan asuneet ja tavata vanhan 
miehen, joka oli ollut suomalaislastenkin pyhäkoulun opettajana. Meidät oli kutsunut 
Pomeriniin Bennet Mkenwa, Eeron opiskelija Tumaini-yliopistosta. Bennet on toiminut 
jo vuosia oman kylänsä pappina ja yläasteen koulun opettajana. Hän pyysi Eeroa 
saarnaamaan kahdessa jumalanpalveluksessa ja näyttämään kuvia Jerusalemista ja 
kertomaan Raamatusta siihen liittyviä asioita. Kylällä ei ole sähköä, mutta tätä varten 
oli hommattu generaattori tuottamaan virtaa. Saarnan alkaessa virtaa ei vielä 
löytynyt, joten kuvat piti kertoa vain sanallisesti. Kun saarna oli loppumassa, virta 
tulikin, joten otettiin sama uusiksi kuvien kera.  
 
Jumalanpalvelus oli kaiken kaikkiaan sykähdyttävä kokemus. Vaikka jokaisessa 
tansanialaisessa messussa laulaa pari kolme kuoroa ja saa kuulla hyvin kaunista 
musiikkia, emme ole vielä koskaan täällä kokeneet niin huikeaa laulamisen riemua kuin 



Pomerinissa nuorten yläasteikäisten kuoron esittämänä. Äänet sointuivat kuin 
enkeleiden kuorossa ja lopuksi nuoret lähtivät tanssimaan kirkon etuosaan. Tuntui kuin 
koko kirkko olisi ollut täynnä Jumalan ylistystä.  

Kahden jumalanpalveluksen ja 
ruokailun jälkeen meidät vietiin 
pienelle kierrokselle katsomaan 
vanhaa kirkkoa, kirkon yläasteen 
koulua, joka on sisäoppilaitos sekä 
kirkon vanhaa ja uutta klinikkaa. 
Käytössä oleva klinikka näytti varsin 
vaatimattomalta. Silti siellä tehdään 
arvokasta valistus- ja hoitotyötä 
alueen asukkaiden hyväksi. Kanslian 
seinällä näimme tuon taulun, jossa 
pyydetään Jumalaa siunaamaan 
klinikkaa.  

Opiskelijaretki sateessa 

 
Joskus aikaisemmin kerroimme opiskelijoiden retkestä Isimilan kivikautiseen 
löytöpaikkaan. Jokin aika sitten toteutin (Eero) saman toisen opiskelijaryhmän ja 
suomalaisen ystäväpariskunnan kanssa. Tämä oli ensimmäinen sadeajan vierailuni tässä 
luonnonkauniissa laaksossa. Tutustuimme ensin pieneen museoon, jossa oli kivikautisia 
kivikirveitä, keihään kärkiä, kaapimia, linkokiviä ja muutamia muita esineitä. Sitten 
lähdimme kulkemaan parin kilometrin mittaista reittiä, jonka varrella oli lisää muinaisia 
esineitä sekä erikoisia kivipilareita, jotka olivat jääneet törröttämään pystyyn 
eroosion kulutettua maan niiden ympäriltä. Laaksossa alkoi sataa ja niinpä kulkureitti 
oli paikoin melko liejuinen. Lopulta lähes kahlasimme joessa, joka aiemmilla kerroilla oli 
ollut kuiva polku. Kun vielä teimme pienen harharetken, olimme yltä päältä märkiä ja 
kurajalkaisia. Opiskelijat eivät tuntuneet olevan moksiskaan, vaan hyppelivät kivillä 
kuin varsat ja kahlasivat joessa aivan muina miehinä. Palatessamme bussiin kaikki 
kertoivat olevansa haltioissaan tästä ainutlaatuisesta retkestä. Kukaan ei ollut 
koskaan vieraillut paikassa, joka on parinkymmenen kilometrin päässä heidän 
opiskelupaikastaan ja lähes maailmankuulu muinaismuistoalue. 
 
Retken päätyttyä 23 hengen suuruinen ryhmä tuli kotiimme. Keskustelimme ja 
nautimme yhdessä teepöydän antimia. Mukana olleen opettajan kiitospuhe oli 
liikuttava, niin ylenpalttisesti hän kiitti kaikesta päivän mittaan kokemastaan. 
Rukoilimme yhdessä ja iltapäivä päättyi moniäänisinä laulettuihin tansanialaisiin virsiin. 
 
Toinen yliopistolukukauteni on helmikuussa lopuillaan. Opiskelijoiden tenttikausi on ohi. 
Juuri nyt on lomajakso ennen seuraavan lukukauden alkua. Sain juuri tietää uuden 
jakson opetusryhmät, joista kaksi on samaa kuin tällä kaudella ja yksi minulle uusi 



ryhmä. Käyn koko ajan keskustelua itseni kanssa siitä, miten täällä Vanhaa 
testamenttia pitäisi opettaa. Kun kerron jostain sensaatiomaisesta arkeologisesta 
löydöstä, joka vahvistaa Raamatun historiallista luotettavuutta, en näe yhdessäkään 
silmässä innostuksen kipinää. Hyvä etteivät nukahda juuri siinä kohdassa. Sitten kun 
kerron omin sanoin jotain Raamatun kertomusta, kuulijat herkistyvät kuuntelemaan. 
Kun olen sivuuttamaisillani jonkin minun näkökulmastani hyvin epäolennaisen seikan, 
joku opiskelija haluaa tietää lisää.  
 
Puhtaita ja epäpuhtaita eläimiä 

 

Innokas keskustelu syntyi esimerkiksi Kolmannen Mooseksen kirjan jaksosta, jossa 
säädetään laki puhtaista ja epäpuhtaista eläimistä. Kun kysyin, miksi tämä kiinnostaa, 
sain kuulla, että jokaisella Tansanian heimolla on omat ruokailutabunsa. Kussakin 
heimossa jonkun eläimen syöminen on ehdottomasti kielletty ja nämä ruokailutabut 
vaihtelevat heimoittain. Vanhan tradition mukaan avioliitto on mahdoton sellaisten 
heimojen välillä, joissa ovat erilaiset säädökset puhtaista ja epäpuhtaista eläimistä. 
Taas kerran havaitsin, että täällä eletään paljon lähempänä Raamatun todellisuutta 
kuin meillä länsimaissa konsanaan.  
 
Haluaisitteko tietää, mikä juju on näissä Raamatun puhtaussäädöksissä? En ollut 
koskaan kovin tarkkaan perehtynyt kysymykseen, mutta nyt yritin ottaa selvää. Olin 
joskus ajatellut, että niillä motivoitiin terveysohjeita siten, että epäpuhtaat eläimet 
olivat myös epäterveellisiä. Mitä ilmeisimmin asian laita ei kuitenkaan ollut näin. Kaikki 
eläimet ovat Jumalan luomia ja siinä mielessä tasa-arvoisia. Jumala kuitenkin sääti 
osan niistä sellaisiksi, joita Jumalan kansan ei ollut lupa syödä. Yhteisenä tekijänä 
näissä näyttäisi olevan jonkinlainen poikkeavuus ”normaalista”, kuten esimerkiksi 
vesieläimet ilman suomuja. Olennaista on kuitenkin se, että Jumalan antama säädös 
hänen omaisuuskansalleen oli viesti siitä, että vaikka kaikki eläimet luotuina ovat 
arvokkaita, niiden välillä on jokin Jumalan valinnasta johtuva ero. Kyseessä oli 
havainto-opetus. Kaikki ihmiset ovat arvokkaita, mutta vain yksi kansa on valittu kansa. 
Jako siis erotti kansat toisistaan, kuten Afrikassa heimot toisistaan. Me uuden liiton 
ihmisinä emme ole enää sidottuja näihin ruokasäädöksiin, sillä Jeesus julisti kaikki 
ruoat puhtaiksi. Myös ihmisten välisessä kanssakäymisessä tärkeintä on rajat ylittävä 
rakkaus. 
  
Kiitos, että saamme sulkeutua edelleen rukouksiinne. Tarvitsemme ystävien tukea ja 
rukouksen kantovoimaa joka päivä. Jumala teitä siunatkoon! 
 
Eero ja PirkkoEero ja PirkkoEero ja PirkkoEero ja Pirkko    
    
PS. Juuri joulun alla ilmestyi Lähetysseuran kustantamana Eeron kirja Sanaa ja sattumia. Siinä on 
kuvauksia maailman matkoilta ja Tansanian alkuajan tunnelmia. Kysy kirjakaupasta tai Lähetysseuran 
basaarista.  


