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Kesä on saapunut! Aurinko lämmittää 
niin mukavasti ikuisuudelta tuntuneen 
viileyden ja sateiden jälkeen. Hieman 
omituiseltahan se edelleen vaikuttaa, 
että jouluvalot ja –kuusi ovat täydessä 
loistossaan eikä kylmästä tai lumesta 
ole tietoakaan, mutta illan pimetessä 
kello seitsemän aikaan on kyllä 
hyvinkin jouluinen tunnelma glögiä 
hörppiessä ja joululaulujen soidessa. 
 

Saimme taas osallistua Suomen 
itsenäisyyspäiväjuhliin suurlähetti-
lään virka-asunnolla. Siitä on 
muodostunut minun ja Jamesin 
vuotuinen treffi-ilta, jota odotamme 
innolla jo kuukausia etukäteen. Tänä 
vuonna on homma riistäytynyt ihan 
vallan käsistä, kun pääsimme ilman 
lapsia myös Masai Maran 

kansallispuistoon vanhempieni ollessa täällä! Suurlähettilään kesteihin menimme myös 
koko perheellä neljäntenä Adventtisunnuntaina, jolloin vietettiin suomalaisten 
joulujuhlaa. Perinteinen jouluruoka, jouluevankeliumin luku, yhteislaulut, pukki sekä 
ystävät ovat aina mieluisia muistuttajia kotimaasta ja jouluista siellä. 
 
James kävi Sambiassa auttamassa lundankielisen 
katekismuksen viimeisen läpiluvun ja korjausten teossa, 
jotta kirja saataisiin painokuntoon. Hän myös saarnasi 
parissa kyläkirkossa ja sai nauttia ruoakseen kuvassa 
näkyvää kuivattua, suolattua rottaa (sekaisin samalla 
tavalla valmistetun sianlihan kanssa kuulema erityisen 
maukasta). Tämä matka oli tarkoitus tehdä jo aiemmin, 
mutta peruuntui tohtori Kreissin kuoleman ja hautajaisten 
takia. Vasta Sambian Lusakaan perille päästyä Jamesille 
selvisi, että automatka Sambesiin, jossa käännöstyötä 
tehtiin, kestää kaksi päivää. Reilun viikon reissusta kului 
siis neljä päivää autossa. Työ on vielä kesken, ja sieltä jo 
kutsuttiin Jamesia takasin ensi vuoden puolella. Jos 



mitään helpompaa ratkaisua perille 
pääsylle löytyy, se olisi suotavaa… 
 
Nyt James on kuitenkin kotona ja 
nautimme kaikki siitä. Olemme 
suunnitelleet vuoden alkupäiviksi 
perhelomaa, johon saimme 
rahoituksen lahjaksi! Se on lapsille 
jouluyllätys J. Vuokraisäntämme 
antoi lisäaikaa kodistamme lähdölle 
maaliskuun loppuun, joten 
muutollakaan ei ole niin kiirus. 
Olemme käyneet katsomassa eri 
taloja ja maapalasia, mutta koska 

ylimääräistä rahaa ei juurikaan ole, taidamme joutua aluksi asettumaan kodiksi tuohon 
keskuksemme yläkertaan. Sinne pihalle on alettu jo rakentaa aitaa koirien liikkumista 
rajoittamaan. Henkilökohtaisesti minulle ei ole vielä avautunut, kuinka meidän perhe ja 
tavarat sinne mahtuvat keskuksen tavaroiden ja toimistojen joukkoon, mutta Jamesilla 
tuntuu olevan siitä selkeämpi, toimiva näky, eli en ala panikoimaan sen enempää. 
Olemme ajatelleet ettei millään kannata enää heittää rahaa hukkaan maksamalla vuokraa, 
vaan oma paikka täytyisi ostaa. Täällä on työ kuitenkin jatkunut jo kohta parikymmentä 
vuotta ja Jumalan tahtoessa jatkuu edelleen pitkään. Siitä riemuiten, esirukouksistanne ja 
tuestanne kiittäen elomme Keniassa etenee 
uuteen vuoteen! 

 
 
Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus, ja 
hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, 
Rauhanruhtinas. Jes. 9:5. 
 
Siunattua Joulua teille toivottavat: 
James, Tiina, Maggie, Tristan, Sarai, Sofia, Jonas ja Matthew 
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