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Ja Jumalan rauha, joka ylitse 
kaiken ymmärryksen käy, 
varjelkoon teidän sydämenne 
ja teidän taitonne Kristuksessa 
Jesuksessa. Phil. 4:7

Rauha. Mikä ihana ajatus. 
Viime viikkojen pyöritys on 
tuntunut kaikelta muulta paitsi 
rauhal ta. Olen maai lman 
ihanimipien lasten äiti ja kiitän 
heistä joka päivä, mutta 
ky l l äpä he i s t ä a i heu tuu 
hommia! Ennen kaikkea olen maailman ihanimman miehen vaimo, joka arvostaa kotiäidin 
rooliani ymmärtäen, että jos lähtisin muihin töihin, niin kotirintamalla menisivät asiat 
rempalleen. Yritän tässä ilmaista, että vaikka on tuntunut, että hukun askareisiin, enkä saa 
mitään valmiiksi, kun uutta velvoitetta pukkaa niskaan, niin olen onnellinen juuri tällä 
paikalla. Kun katson viikon tai parin päähän, niin kyllä siinä vaiheessa pitäisi olla osa 
hommista selätetty, ja toivon mukaan valmiiksi saaminen joillakin osa-alueilla tuo 
levollisemman mielen tullessaan.

Luonnollisesti lasten kouluvuoden 
alusta aiheutui tekemistä äidille asti. 
Viime vuonna jotkut vanhemmista 
valittivat, että opettajien pitäisi 
kommunikoida kouluasioista kotiin 
enemmän. Koulun johto otti asian 
viimeisen päälle tosissaan, ja 
kylläpä nyt kirjettä ja sähköpostia 
poikineen työntää. Jokaisel la 
lapsella on useita opettajia, ja Mayn 
perhe pitää ylpeänä kiinni koulun 
suurimman lapsimäärän tittelistä. Se 
tarkoittaa uskomattoman tuhtia 
a n n o s t a k a i k e n k a r v a i s i a 
kaavakkeita, joissa tiedustellaan 
lastemme vahvuuksia, pelkoja, 

kiinnostuksen kohteita, urheilu- ja instrumenttivalintoja sekä vanhempien mahdollisuuksia 
toimia vapaaehtoisena. Joka opettajalla on eri odotukset ja säännöt, joita lasten ja 
vanhepien puolesta luvataan noudattaa. Allekirjoitus ja päiväys tähän. Voitko myös harkita 
tarkkaan näitä kerhoja ja klubeja lapsesi kanssa, koska ne jatkuvat jouluun asti? Niin ja 
anteeksi siitä, että se koulutarvikelista, jonka mukaan teit tarvittavat ostokset, olikin vanha, 
ja voisitko ystävällisesti hankkia nyt nämä uudet tarvikkeet mieluummin huomiseen 
mennessä? Ilmoitamme muista puuttuvista välineistä seuraavaassa kirjeessä.

En tiedä sijoitimmeko jokaiseen valintaan suositeltua harkinta-aikamäärää, mutta 
lopputuloksena ekaluokkalaisemme, Matthew, aloittaa jalkapallon sekä ulkopelikerhon. 



Jonas jatkaa jalkapalloa ja ulkopelejä sekä lisää koripalloklubin. Sofialla on samat urheilut 
kuin Jonaksella sekä instrumentteina piano ja viulu. Uusi yläasteelaisemme Sarai pääsi 
alle 14-vuotiaiden koripallojoukkueeseen ja jatkaa pianon sekä huilun soittoa. Tristanilla on 
jalkapallokausi meneillään. Musiikin opettaja nimitti hänet kapteeniksi bändiin, jossa 
trumpetin soitto on kuulema edistynyt hienosti. Tristan ja Maggie molemmat jatkavat äidille 
yllätyksenä pianotunteja. Maggie soittaa klarinettia lukion orkesterissa ja pääsi 
karsinnoista koripallojoukkueeseen.

Voit ehkä kuvitella, että jonkun verran kuljetusongelmia tahtoo tulla vastaan. Helppoahan 
se olisi, jos pitäisi vain meidän perheemme osalta suunnitella menemiset, mutta meilläpä 
on toinenkin perhe kuljetettavana. Jumalan suuresta armosta viime keväänä esittelemäni 
perhe Stephens Yhdysvaltojen Texasista saapui kuin saapuikin yhtäaikaa kanssamme 
Nairobiin. Oli aikamoisen hupaisaa metsästää yhteensä neljääkymmentä matkalaukkua ja 
kirjalaatikkoa keskellä yötä Nairobin lentokentällä koittaen samalla varjella yhdeksää 
väsynyttä kassien väliin tai päälle nukahtanutta lasta joutumasta väkijoukon tallomiksi. 
Reilun viikon asuimme meillä ja koulukin ehti alkaa ennenkuin löysimme heille oman kodin 
noin viiden minuutin kävelymatkan päästä. Sen jälkeen olemme koittaneet etsiä heille 
tarvittavia huonekaluja ja käyttöesineitä. Kauppareissua toisen perään. Onneksi heidän 
lapsensa ovat samassa koulussa meidän jälkikasvumme kanssa. Ainut ongelma meinaa 
syntyä tilanpuutteesta autossa, jos ja kun isompi automme on muussa käytössä. Se on 
lähes jokapäiväistä, koska James ja Stephensin perheen pää, Jason, ovat olleet sidottuja 
lähetyskeskuksella, joka on nyt 
nimetty Luterilaiseksi Teologiseksi 
Kouluksi (Lutheran School of 
Theology).

Teologisella koululla pidetti in 
h i l j a t t a i n kymmenpä i vä inen 
seminaari Roomalaiskirjeestä. Sitä 
opetti pääasiassa tohtori Giessler 
Amerikasta, mutta myös mieheni 
löysi itsensä 40:n Afrikan pastorin 
j a e v e n k e l i s t a n e d e s t ä 
opettamasta. Voitteko kuvitella? 
R a k e n n u s p r o j e k t i o n v i e l ä 
alkumetreillä, mutta jo nyt Jumalan 
Sanaa opetetaan väliaikaisessa 



olkikattoisessa luokkahuoneessa. Nairobiin paluutamme terästi tänä vuonna kiireellinen 
sänkyjen, patjojen, lakanoiden, tuolien jne. hankkiminen jokaiselle seminaariin 
osallistujalle. Tohtori Giessler ilmoitti hieman ennen tuloaan, että hän tarvitsee myös 
kirjoituspöydän, toimistotuolin, vaatekaapin ja -laatikot omaan huoneeseensa. Kyllä, 
Amerikasta nämä kaikki on helppo löytää yhdellä ostosreissulla, mutta täällä hinnat ovat 
huomattavasti korkeammat, laatu mitä milloinkin, ja edes parhaalla tuurilla kaikkea ei voi 
saada samasta paikasta. Lisää tähän vielä se seikka, että James aloitti kauan suunnitellut 

tohtorin opintonsa heti kot i in 
palattuamme ja hänen ollessa 
j u m i s s a k o u l u n p e n k i l l ä , 
huonekalukaupoissa juokseminen 
jäi meille muille. Kirjoittaessani tätä, 
minua hymyilyttää, mutta myönnän, 
että välillä tirahti kyyneleet silmiin 
silkasta avuttomuuden tunteesta 
vuorenkorkuisen tehtävän edessä. 
J a n e l a p s e t k i n j a n i i d e n 
koulupaperit olivat siinä. Sekä 
ruoanlaitto kahdelle perheelle, joista 
yhden äidillä on pahanlaatuinen 
keliakia, niin että astiat piti pestä 
kahteen kertaan eri tiskiharjoilla ja 
varoa kaikkea koskentatartuntaa.

Haasteellista ja palkitsevaa aikaa kaikenkaikkiaan. Olen tästä juuri lähdössä hakemaan 
ensimmäistä lasten joukkoa koulusta. Urheilijat noudan eri reissulla. Huomasin, etten 
lainkaan sisältänyt tähän kirjoitukseen tarinoita kesästämme Yhdysvalloissa, mutta 
jääpähän jotain kerrottavaa seuraavallekin kerralle :) Kuinka hienoa onkaan kaiken 
ympärillä pyörivän hullunmyllyn keskellä omistaa sisäinen rauha, josta saa ammentaa 
jaksamista ja rohkaisua myös jokapäiväisiin kotiäidin haasteisiin. Olkaa siunatut!

Rauhan minä jätän teille, minun rauhani minä annan teille: en minä anna teille niinkuin 
maailma antaa. Älkään teidän sydämenne murheellinen olko, älkään myös peljätkö. Joh. 
14:27
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