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Vuosi 2012 on alkanut vauhdikkaasti meidän perheessämme. Saimme tehdä mukavan lomareissun 

rannikolle muutamaksi päiväksi. Lämmössä ja valtameren aalloissa hukutimme ylimääräisiä 

stressejä ja nautimme perheenä olosta kiireettömässä ympäristössä. 

Lasten koulun alkaessa James lähti vuoden ensimmäiselle työmatkalleen aikaisemmille 

kotikulmillemme Länsi-Afrikkaan, Burkina Fasoon. Matkan antia on ollut vanhojen ystävien sekä 

pappisharjoitteluaan työstävien miesten tapaaminen ja opastaminen. He aloittivat taipaleensa 

paimenvirka tähtäimessään Jamesin ohjauksella Burkina Fasossa asuessamme. Viime kesän alussa 

he valmistuivat Togon luterilaisesta teologisesta koulusta, ja heidät vihitään virkaan 

harjoittelujakson päätyttyä. Burkina Fason seurakunnissa oli Jamesia ja kasteen armoon sulkemista 

odottamassa kolmekymmentä kastekoulun suorittanutta aikuista ja heidän lastaan. Yksi kastetuista 

oli islaminuskosta kristityksi kääntynyt mies, joka toi myös viisi lastaan mukanaan. Hänen 

seitsenvuotias tyttärensä olisi ollut myös tuossa iloisessa ryhmässä, mutta hän kuoli vuoden lopussa 

suoliston tulehdussairauteen, mikä on yksi yleisimmistä kuolinsyistä noilla kulmilla. 

Kastetilaisuutta oli tullut seuraamaan ulkopuolisiakin, ja heistä kuusitoista halusi tietää 

luterilaisuudesta lisää ja päästä kasteelle. Harjoittelijoille riittää näin ollen työtä myös jatkossa, kun 

uusi opetusryhmä saatiin kasaan saman tien! 

Meidän lastemme opettajat ovat näyttäneet tulleen yhteiseen päätökseen, että koulutöiden määrää 

on lisättävä. Kolmasluokkalaisille sanotaan: "Teidän pitää tehdä enemmän hommia, koska kohta 

olette neljännellä luokalla, ja siellä työmäärä on isompi." Neljäsluokkalaisia puolestaan hiostetaan, 

koska he ovat menossa viidennelle. Äitinä tuntuisi, että kyllä mahdolliseen työn lisäykseen ehtisi 

totutella sitten, kun luokkataso oikeasti vaihtuu, eikä puolta vuotta etukäteen... Tristanin illat 

kuluvat siis läksyjen parissa harrastusten jälkeen. Hän kun ei lisäksi ole sellaista tyyppiä, joka saisi 

työt nopeasti tehtyä. Keskittymistä häiritsee huomattavasti pakottava halu päästä kiipeämään puihin, 

kameleontteja etsimään tai painimaan pihanurmelle pikkusisarusten kanssa. Onneksi 

viikonloppuisin jää näillekin tarpeellisuuksille aikaa. Maggie on tyyliltään veljensä vastakohta, mitä 

kotiläksyjen tekoon tulee; hän etenee hyvin napakasti ja määrätietoisesti eikä siinä kauaa nenä 

tuhise, kun isokin kasa koulutöitä on päihitetty. Kiitos Herralle tästä! Usein nimittäin tuntuu, että 

Tristanin patistamiseen kuluu minunkin voimavarojani turhan paljon. Kiitollisena seurailen 

pikkutyttöjen työetiikkaa - se kun näyttää jäljittelevän isosiskon mallia. 

Uuden kodin metsästys jatkuu edelleen. Asiassa on niin monta huomioon otettavaa seikkaa, ettei 

yksinkertaista ratkaisua tunnu olevan tarjolla. Pitäisikö ostaa maapala, jonne saisi rakennettua sekä 

kodin että keskuksen? Miten kauaksi lasten koulusta tai lentokentästä voisi muuttaa, että se olisi 

vielä jollain tapaa toimivaa? Mistä rahat maan ostoon ja rakennuksiin? Missä asuisimme sen ajan, 

kun talo olisi rakenteilla? Tulisiko kuitenkin jatkaa vuokralla oloa jossain toisessa talossa 

toistaiseksi? Se on nyt selvää, että maaliskuun lopussa siirrymme asumaan keskuksen yläkertaan. 

Makuuhuoneet ovat siellä, ja alakerran keittiön sekä ruokahuoneen jaamme työläisten kanssa. 

Kampusta siellä päässä ympäröiviä aitoja pystymme toivon mukaan kunnostamaan, koska ne ovat 

läpimentävässä jamassa. Viime öinä ovat ulkovahdit joutuneet hälyttämään turvapalvelun miehiä 

paikalle lisääntyneen häiriköinnin takia, ja olo huonommin lukittavassa rakennuksessa olisi lasten 

kanssa parempi, jos aidat edes hidastaisivat yövieraiden vauhtia. Rukousapu näiden 

lähitulevaisuuden päätösten ja siirtymisten kanssa on erityisen tervetullutta! Merkkejä on ilmassa 

sellaisestakin, että alkaa tässä leppoisaa savolaisrouvaakin pian ihan pikkuisen stressata... 



"Minä makaan ja lepään juuri rauhassa; sillä sinä Herra yksinäs autat minua turvassa asumaan." 

(Ps. 4:9.) 

 


