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Rakkaat ystävät, 

Syksy on tainnut edetä jo talven 

puolelle. Aika lentää, mutta 

kirjeitä Nairobista Suomeen on 

lentänyt harmillisen niukasti. 

Toisin sanoen ei lainkaan sitten 

viime kirjeen ! Onneksi James 

on ollut hieman ahkerampi 

tietokoneensa kanssa ja saanut pidettyä väkeä edes jonkun verran ajan tasalla 

uutiskirjeidensä ja erityisesti Face Book sivujensa kautta. Häntä voi rohkeasti pyytää 

kaveriksi Face Bookissa, jos olet kiinnostunut tiiviimmästä uutisvuodosta ja kuvista. 

James on reippaana poikana tehnyt kesän jälkeen työmakat Burkina Fasoon, Togoon, 

Sudaniin ja Sambiaan. Burkina Fasossa ja Togossa hänellä oli matkakumppanina 

pastori Lucas Woodford Yhdysvalloista. Lucas kirjoitti matkasta oman näkemyksensä, 

jonka juuri nyt havaitsin saapuneen vain englanninkielisenä. Se on luettavissa 

kotisivuillamme www.lutheransinafrica.com. Mahdollisesti se ilmestyy jonain päivänä 

myös suomeksi.  

Parin päivän kuluttua saamme tänne 

kunniavieraaksemme piispa Matti Väisäsen. Hän 

majailee kodissamme pari päivää ennen kuin jatkaa 

Jamesin seurana Sudaniin opettamaan hieman 

reiluksi kahdeksi viikoksi. Aikamoisen reipas poika 

hänkin! Aiemmin tällä viikolla tapasimme joukon 

sudanilaisia, jotka olivat Nairobissa käymässä ja 

joita James on opettanut aiemmin. Liikutukseen asti 

puristivat minunkin kättäni, kun olen heidän 

sanojensa mukaan mahdollistanut omalta osaltani 

sen, että James on päässyt tuomaan luterilaista 

opetusta heille. Kovasti kiitollista porukkaa olivat he. 

Tälläisistä tapaamisista saan hyvää muistutusta 

siitä, että vaikka joinain päivinä onkin hankalampaa, 

kun puoliso on poissa, niin silti häntä kannattaa 

jakaa. Ei jokaista ole siunattu yhtä kultaisilla 

mahdollisuuksilla vaikuttaa evenkeliumin leviämiseen monien kansojen joukossa.  

http://www.lutheransinafrica.com/


Näinä päivinä lapsistamme 

viisi käy koulua. Jonas 

aloitti kesän jälkeen 

esikoulun ja viihtyy 

opinahjossa hienosti koko 

seitsemäntuntisen päivän 

viidesti viikossa. Tuttuun 

tapaan olin aluksi hieman 

huolissani, että mitenkähän 

se lapsi oppii istumaan 

hiljaa ja mahtavatko 

oppimisvalmiudet olla 

sellaisella tasolla, että 

toinen pysyy kärryillä. 

Jonaksella kun oli vielä 

puheenkin kanssa pieniä hankaluuksia. Mutta vain vajaan kolmen kuukauden jälkeen 

olen ihan ällistynyt, kuinka paljon poikani on oppinut. Numerot, aakkoset ja niiden 

äänteet sekä lyhyiden sanojen lukeminen luistaa jo hienosti. Hän opettaa oppimiaan 

lauluja pikkuveljelle kotona ja kertoo innoissaan, mitä uusia koripallotaitoja hän hallitsee. 

Kavereiden syntymäpäiväjuhliin tulee kutsuja ja kotiläksyjä olisi mukava tehdä 

enemmänkin. Kaiken kaikkiaan koko koulutouhu on ollut oikein positiivinen kokemus 

Jonakselle.   

Sofia, Sarai ja Tristan jatkavat ala-asteella normaalisti. Sarai harrastaa 

vapaavalintaisina aineina koulutuntien aikaan ranskankieltä ja tennistä. Sofia valitsi 

kokkikerhon ja jumpan. Molemmat käyvät kerran viikossa koulun jälkeen kahden tunnin 

Suomikoulussa ja soittavat pianoa. Reippaita tyttöjä hoitamaan kotiläksyt ja –askareet. 

Äidillä ei ole mitään valittamista. Tristan osallistuu koulun lisäksi myös suomen tunneille, 



soittaa pianoa ja pelaa lauantaisin koulun jalkapallojoukkueessa. Läksyt ei tätä poikaa 

kiinnosta yhtään ja kiitän Herraa niistä ajoista, jolloin James on kotona ja suurempaa 

vikinää kouluvelvollisuuksista ei tule. Mutta kiitän Herraa myös siitä, että hän on suonut 

Tristanille sitäkin enemmän älliä, niin että hän pärjää koulussa aivan mainiosti 

pienemmästä panostuksesta huolimatta. Kyllä hän hommansa hoitaa, mutta on se 

sellaista kivireen vetämistä minulle välillä, kun ne kameleontit, hamsteri, pallon 

potkiminen, kiipeily jne. vetävät poikaa puoleensa huomattavasti vahvemmin kuin 

vaikkapa kirjaraportin kirjoittaminen.   

Maggie aloitti yläasteen 

kuudennelle luokalle 

mennessään. Työmäärä ja 

vastuu kouluhommista kasvoi 

huomattavasti ala-asteeseen 

verrattuna. Maggie hoitaa 

Suomikoulun ja pianotunnit 

samoin kuin muutkin sisarukset, 

jonka lisäksi hän pelaa koulun 

koripallotiimissä. Harjoitukset 

ovat neljänä päivänä viikossa ja 

pelejä on sen lisäksi myös 

viikonloppuisin. Hän hakeutui 

ehdokkaaksi oppilaslautakuntaan, ja luokkatoverit äänestivät hänet kuudennen luokan 

edustajaksi. Lautakunta järjestää monenlaisia sosiaalisia tempauksia koulun oppilaille ja 

voi tehdä parannusehdotuksia kaikkeen kouluun liittyvään. Maggie on siis erityisen 

kiireinen nuori nainen ja aivan haltioissaan! Hän hoitaa läksyt ripeästi ja mukisematta 

tullessaan illalla kotiin, nauttii kavereista ja nuoruuden huumasta .  

Matthew on hieman yksinäinen ilman ketään lasta 

leikkitoverina. Tiskaillaan astioita, pestään pyykkiä ja leikitään 

yhdessä, mutta Jonas jätti selvästi ison aukon Matthewn 

elämään liityttyään kouluunlähtijöiden joukkoon. Yksin 

Matthew ehtii keksiä myös enemmän äidin mielestä ei niin 

kivoja askareita, kuten pyykinpesuaineen kaatamista 

pesukoneen päälle ja hamsterin häkkiin tai valkoisella 

virheenkorjausnesteellä tietokoneen, dvd levyjen ja tuolin 

maalaamista. Pilke silmäkulmassa hän tulee luokseni tuon 

tuosta ilmoittaen asioita kuten: “Sinun sängyn alla ei ole 

mitään minkä minä rikoin… Minulla ei ole sammakkoa 

taskussa… En yhtään koskenut isin tavaroihin…” 



Kuten viime vuonna olen itse mukana koulun 

vanhempain – opettajainyhdistyksessä. 

Vastuualue siellä sen kun kasvaa ja 

tapahtumien järjestämistä riittää. Jatkan myös 

suomikoulun hallituksessa. Siellä haasteena 

on varojen vähäisyys, ja koitamme keksiä 

keinoja parempaan taloudelliseen 

tilanteeseen pääsemiseksi. Näiden kahden 

kuppikunnan lisäksi minut vokoteltiin Kenya-

Finns –järjestön hallituksen varajäseneksi ja 

olen huomannut, että varajäsenetkin 

imaistaan vastuuta jakamaan niin nopeasti, että kantapäät vain vilahtaa. Nurkan takana 

on pohjoismaiden yhteinen joulubasaari sekä suomalaisten oma joulujuhla, joihin 

molempiin tarvitaan niin monta tekijää kuin vain irtoaa. Minusta tämä on ihan kivaa, 

vaikka välillä tuleekin lasten menojen kanssa yhdistettynä liian kiirusta. 

Tälläisiä tällä kertaa! Myöhäinen kiitos kesästä ja kaikesta vieraanvaraisuudesta, jota 

saimme kokea kanssanne. Uskoisin, että monet teistä odottavat kärsimättöminä uutisia 

uuden lähetyskeskuksen suunnitelmista, joita aloimme jakaa Suomessakin kesän 

aikaan. Alku aina kankeaa, sanotaan. Onko niin, että Pohjolan väki ottaa rauhallisesti ja 

täsmällisesti sen sijaan, että hötkyilee ennen kuin kaikki on varmasti oikein kohdillaan? 

Ei paniikkia, hiljaa hyvä tulee. Kunhan varojen keräysluvat ja tilisysteemit on siellä saatu 

kuntoon, niin siinä vaiheessa kolahtaa kaikkien projektiin lupautuneiden postilaatikkoon 

lisätietoa asiasta. 

Jumala teitä jokaista siunatkoon! 
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