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Olin lokakuussa Etelä-Afrikassa. Kyllä, luit aivan oikein: minä olen ollut reissussa! 
Jamesille ja minulle tarjoutui Suomesta matkanneen äitini ansiosta tilaisuus viettää 
muutama päivä ilman jälkikasvua. James oli ollut opettamassa Pretorian seminaarissa 
pian pappisharjoittelunsa aloittavia oppilaita jo pari viikkoa, ja itse siis lensin elämäni 
ensimmäistä kertaa hänen työmatkaseuralaiseksensa.!!

Jamesin opettama katekismuskurssi oli 
lopuillaan ja jäljellä oli enää pari 
luentotuntia sekä testit. Oppilaat yrittivät 
p a r h a a n s a m u k a a n o p p i a 
katekismuksen kuusi pääosaa ulkoa, ja 
jotkut tässä tehtävässä onnistuivatkin. 
Toisilla ulkoaopettelu toivottavasti 
edelleen jatkuu. Heidän täytyi myös 
kirjoittaa katekismuksen opettamiseen 
käytettävä kattava muistilehtiö, joka 
au t t aa he i t ä ope t t amaan om ia 
seurakuntalaisiaan tulevaisuudessa.!

Oli mielenkiintoista istua mieheni luennolla ja 
s e u r a t a h ä n e n v u o r o v a i k u t u s t a a n 
opiskelijoiden kanssa. Ylpeänä voin sanoa, 
että hän on omassa elementissään luokan 
edessä, ja opiskelijat näyttivät seuraavan ja 
nauttivan oppimisesta. Luokkahuoneen 
ulkopuolella James on henkilö, jolle voi tulla 
puhumaan huolista, pyytää lenkkiseuraksi tai 
jonka kanssa voi naureskellen “heittää 
juttua”. Minutkin otettiin ruokahetkiin ja 
juttutuokioihin lämpimästi mukaan ja koin 
olevani etuoikeutettu saadessani jonkinlaista 
makua siitä työstä, johon mieheni suuren 
ajan vuodestaan käyttää.!!
Etelä-Afrikan matkaani mahtui myös paljon 
parisuhteen hoitoaikaa. Vietimme kaksi 
päivää Afrikan “puskaan” rakennetussa 
m u k a v a s s a m a j a t a l o s s a n a u t t i e n 
toisistamme ja siitä, ettei koko ajan ollut joku 
kysymässä äitiä tai isää apuun. Kaiken kaikkiaan tämä reissu oli pisin aika, jonka 
olemme viettäneet yhdessä ilman lapsia siitä lähtien kun heitä alkoi siunaantua 13 
vuotta sitten.!



!
Mummilla sujui lasten kanssa ongelmitta. Heillä oli koulusta syysloma, mutta yhtenä 
päivänä sai äitini kokea, millaista on valmistaa kuusi lasta lounaineen ja tavaroineen 
koulutielle. Sekin taisi mennä paremmin kuin minun kanssani. Kyllä ne äidit osaa! 
Taivaan Isälle kiitos erityisesti siitä, että kukaan lapsista ei tullut kipeäksi meidän 
poissaoloaikanamme. Sain nauttia mieheni seurasta hyvällä omalla tunnolla, kun kotona 
oli kaikki hyvin.!

!
Isosiskoni ja hänen kaksi lastaan vierailivat 
luonamme äitini lisäksi parin viikon ajan. Oli 
hauskaa tutustua perheemme nuorimmaiseen, 
yksi-vuotiaaseen Tommiin, jota emme olleet 
aiemmin tavanneet. Lapsenvahtivuoroja ei 
meinannut aluksi riittää jokaiselle halukkaalle 
hoitajalle, mutta jossain vaiheessa meidän tytöt 
huomasivat, että vilkkaan taaperon vahtiminen ei 
olekaan ihan leikkiä. Varsinkin kun KAIKKI 
mahdollinen menee suuhun ja kaveri vilistää 
milloin portaisiin, milloin sukkasillaan ulos 
tekemään lähempää tuttavuutta uuden vasikan tai 
lehmä-äidin kanssa. Tosiaan, meillä on täällä tätä 
nykyä ihan oikea maatalo, kun maitokin tulee 
suoraan navetasta!!!

Vieraiden kanssa Ngong kukkuloilla



~Kiittäkäät Herraa, sillä hän on hyvä, ja hänen laupiutensa on ijankaikkinen! 1.Aik.
16:34.~ Meidän perheemme on tällä hetkellä Kiitospäivän tunnelmissa. Kunnon 
amerikkalaisina juhlistamme 1620-luvulla alkanutta perinnettä, jolloin Englannista 
Amerikkaan paenneet, uskonsa vuoksi vainotut puritaanit kiittivät Jumalaa 
ensimmäisestä omasta sadosta. He jakoivat kiitosaterian Wampanoang-intiaanien 
kanssa, koska intiaanit olivat lahjoittaneet ankarista olosuhteista kärsiville 
uudisasukkaille ruokaa ja opettaneet heitä metsästämään, kalastamaan ja viljelemään 
maissia. Olemme Maggien kanssa aloittaneet valmistelut listaamalla tarvittavia ruoka-
aineita ja suunnittelemalla kuinka vietämme mukavan päivän perheen kesken. James 
on taas Burundissa, ja koska tarvitsen hänet kalkkunanpaistomestariksi, lykkäämme 
juhlaa päivällä eteenpäin. Lasten koulussa on tällä viikolla paljon Kiitospäivään liittyviä 
aktiviteetteja ja koulu sulkee ovensa torstaiksi sekä perjantaiksi. Mieluisa 
hengähdystauko kaikille!! !

Koulun puolesta on ollut 
t ä s s ä k u u s s a m u i t a k i n 
hauskoja tapahtumia. Yhden 
lauantain olin hommissa 

vanhempainyhdistyksemme järjestämässä basaarissa, 
joka taas kerran kokosi satoja ihmisiä yhteen. Viime 
lauantaina James ja Tristan kilpailivat koulun vuotuisassa 
hyväntekeväisyys-juoksutapahtumassa, jossa olimme 
koko perheellä kannustamassa. Aika ylpeä saan pojistani 
olla: yli sadan juoksijan joukosta Tristan oli kymmenes ja 
James kolmastoista! Lokakuun lopussa James juoksi 
myös Nairobin puolimaratoonin kovassa helteessä alle 
kahteen tuntiin!!



!
~Sentähden jokainen joka minun tunnustaa ihmisten edessä, sen tunnustan myös minä 
Isäni edessä, joka on taivaissa. Matt. 10:32~  Sofia ja Sarai suorittivat kahden vuoden 
katekismuskoulun ja läpäisivät viimein katekismuksen ulkolukutestit lokakuussa. 
Työläisemme Fredin suorittettua samat vaatimukset, saimme koko seurakunnan voimin 
olla todistamassa heidän konfirmoiduksi tuloaan Isänpäivä-sunnuntaina. Oli riemullista 
saada kolme uutta seurakunnan jäsentä Herran Pyhän Ehtoollisen kautta uskossa 
vahvistettaviksi! Tytöt ja koko meidän perhe on ylpeä ja kiitollinen tästä saavutetusta 
virstanpylväästä.!!
Maan osto lähetyskeskuksen rakentamiseksi on edelleen esillä joka viikko. Hiljattain 
löysimme maapalan, joka vaikuttaa kaikin puolin sopivalta: maaperä on hedelmällistä 
punamultaa, hinta on moniin muihin paikkoihin verrattuna alhainen, sijainti on hieman 
kaukana, mutta ei mahdottoman ajomatkan päässä, oman kaivon poraaminen vaikuttaa 
suhteellisen helpolta, näkymät miellyttävät silmää, ja ympäristö on ainakin tässä 
vaiheessa rauhallinen. Alkututkimusten mukaan lupapaperit ovat kunnossa, ja olemme 
tekemisissä maan oikeiden omistajien kanssa. Syy, miksi emme ole voineet heti tehdä 
kauppoja, on se, ettei tontille ole tietä. Kyse ei ole pitkästä tienpätkästä ja omistajat 
sanovat, että sellainen on työn alla. Mutta jos he saavat rahat käteen ennenkuin tie on 
tehty, se jää siitä hetkestä lähtien meidän huoleksemme. Itse olisin ollut jo valmis 
sinisilmäisenä ostamaan tontin, koska olin niin innoissani sen katsastettuani, mutta sitä 



varten on Herra antanut minulle mieheni, joka ei hötkyile harkitsemattomasti näin 
isoissa asioissa. Omistajat lupasivat, että he kiristävät tahtia tien tekemisessä, mutta 
Afrikassa muutaman vuoden asuneena minua jännittää. Täällä kun ei ole kiire 
mihinkään. Muitakin myytäviä maapaloja tulee jatkuvasti tietoomme ja tälläkin viikolla 
käymme katsomassa kahta eri kohdetta. Rukoillaan edelleen yhdessä Jumalan 
johdatusta ja siunausta, jotta voimme ostaa oikean paikan lähetyskeskukselle pian!!!
Siunattua Adventin aikaa teille rakkaat tukijamme!!
!
Lutherans In Africa – Luterilaiset Afrikassa  
OPETTAEN AFRIKAN KRISTITTYJÄ USKON 
OPETTAJIKSI 
Luterilaiset Afrikassa -järjestö on rekisteröity 
omaa tuottoa tavoittelemattomana organisaationa.  
Jos haluat tukea evankeliumin julistamista ja 
työntekijöiden valmistamista elonkorjuuseen, 
vieraile www.lutheransinafrica.com lähettääksesi 
lahjoituksen netissä tai lähetä tukesi:	
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