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Vuoden lopun 
tervehdys teille rakkaat 
ystävät!

Vietimme Joulua 
Teologisella koululla 
Ngong-kukkuloiden 
kupeessa. Tämä oli 
ensimmäinen kerta, kun 
olin siellä yötä. 
Raikkaaseen ilmaan 
herääminen aamuisin ja 
öinen tähtitaivas rauhoittivat mielen ja ruumiin 
levolliseen tunnelmaan. Oman perheen lisäksi 
kanssamme oli perhe Arndt Yhdysvalloista ja 
nuorisoa eri puolilta Keniaa, koska koululla oli 
käynnissä heille seminaari, jota pastori Paul Arndt ja 
James vetivät. Arndteilla on kolme poikaa, joista riitti 
juttuseuraa Maggiellekin, joten hänkin oli oloonsa 
tyytyväinen, vaikka oli huolissaan, ettei pärjäisi neljää 
päivää karummissa oloissa. Teinityttäreni. Muut 
lapset sen sijaan haluaisivat muuttaa koululle 

pysyvästi vaikka heti. Pikkupojat 
ovat jo totutelleet maasai-tapoihin: 
kaikki pojat ottivat innolla osaa 
jouluaterian vuohien teurastukseen. 



Kun maasaimies sanoi, että raa’at munuaiset ovat herkkua, sai Tristan lisävakuuttelulla 
pikkuveljensä niitä syömään. Kyllä äiti taas kiitteli.

Nyt vietämme muutaman 
päivän kotosalla ilman vieraita. 
Perhe Arndt oli täällä 
kuukauden ja ohjelmaa sekä 
kyyditsemistä riitti. 

Nuorisoseminaaria ennen 
Teologisella koululla oli pappien 
seminaari, senkin opettajina Paul 
ja James. Samaan aikaan itse sain 
kaikki lasten koulun ja Kenya 
Finnsien tapahtumat kunnialla 

vedettyä ennen joululomaa, ja palkintona yhtenä 
kappaleena ja järjissä selviämisestä suuntaamme vuoden 
alussa Mombasan valkoiselle hiekalle hengähtämään 
ennen kuin lasten koulu taas alkaa. Jamesin tammikuu on 
melkoisen täynnä tohtorin opintoja, joten etukäteen 
hankitut lisäenergiat tulevat tarpeeseen.

Pahoittelen, että en ole saanut uutiskirjeitä lähetettyä pariin viime kuukauteen. Olen 
kuitenkin kirjoittanut artikkeleita Länsi-Suomen Herännäislehteen ja mikäli haluat lukea 
pidemmän kirjeen, olen laittanut ne tähän mukaan.

Oli lokakuinen ilta. Odotin miestäni kotiin Teologiselta koululta. Muutama viikko sitten olimme puhuneet, 
että pimeällä sieltä ei ole turvallista ajaa kotiin, joten täytyy lähteä hyvissä ajoin, niin että pääsee valoisan 

aikaan perille. Nyt oli kuitenkin jo pimeää, ja huolissani soitin Jamesille ennen kuin aloitimme lasten 
kanssa iltahartauden. Jospa hän olisi ihan lähellä ja ehtisi mukaan. Päivän velvollisuuksiin oli tullut 

ryppyjä, hommat olivat vieneet kauemmin kuin yleensä, ja Jamesin täytyi vielä pakata maidot 
kylmälaukkuun, mutta lähtisi kotiin päin tuota pikaa. Halusin sanoa, että älä tule vaan jää koululle yöksi, 

mutta ajattelin, että se voisi tuntua miehestä pahalta. Hän kun oli viettänyt useita öitä poissa kotoa 
opettaessaan seminaarien aikaan. Sanoin sen sijaan, että ajathan varovasti. Sen hän lupasi tehdä.

Kun puhelimeni soi vajaan tunnin päästä, ja näytössä oli Jamesin hymyilevä naama sekä numero, tiesin, 
että tämä oli soitto, jota en olisi halunnut saada. Lysähdin sohvalle ja tajusin jo rukoilevani: “Rakas 
Jeesus, älä anna sen olla tosi paha!” Langan toisessa päässä mieheni selkeästi järkyttynyt ääni sai 

käteni vapisemaan. “Olin onnettomuudessa. Ajoin moottoripyörän kanssa kolarin. Olen sairaalassa. Itse 
kunnossa, mutta kaveri ei.”

Siitä alkoi pitkääkin pidempi yö. James kuljetti miestä yhdestä sairaalasta toiseen. Istui hänen vierellään 
tunti tolkulla. Tuli kotiin puoliyön jälkeen ja ennen kuin ehti kunnolla nukahtaa, lähti ennen aamu kolmea 
takasin, kun miehen kaverit soittivat sairaalasta lisämaksujen tarpeessa. Poliisit soittivat koko ajan, että 

Jamesin täytyy tulla poliisiasemalle mitä pikimmiten. Kun onnettomuuden uhri kotiutettiin, James vei 
hänet kotiinsa lähelle Teologista koulua ja lähti selvittämään asiaa poliisien kanssa. Viimein seuraavana 

iltana, lähes 40 tuntia valvottuaan, hän pääsi taas kotiin.



Äitini on meillä kylässä! Viimekirjeessä kuvailemani onnettomuuden ja muiden poliisihässäköiden 
vaivatessa, hän sanoi, että voisi tulla jakamaan murheitani sillä aikaa, kun James on Amerikassa. 

Onneksi ne paineet ovat sittemmin helpottaneet. Kolaripotilaalle tuli vielä viimeviikolla jälkioireita: rannetta 
ei oltu tarkastettu paremmassa sairaalassa, ja koska se oli edellisen sairaalan jäljiltä laitettu huonosti, se 

oli nyt tulehtunut ja kipeä. Niinkin pahasti, että sitä jouduttiin operoimaan. Mutta tällä haavaa taas 
näyttävät asiat valoisilta.

Toinen murhe oli se, kun eräs nainen, joka on käynyt vuosien ajan poikansa kanssa kirkossamme, halusi 
aiheuttaa minulle surua. Hänellä ei sanojensa mukaan ollut rahaa ruokkia poikaansa, ja koska hän ei ollut 
halukas tekemään töitä -halusi kyllä tulla istuskelemaan tähän päiviksi ja saada siitä palkkaa- sanoimme 

hänelle, että poika voisi jäädä tähän kirkon jälkeen. Hän saisi teen ja lounaan, ja voisi autella 
kastelemalla puutarhakasveja, josta hän saisi sen verran rahaa, että sillä voisi ostaa viikon ruoat.

Tie Teologiselta koululta on kuoppainen ja pölyinen. Jamesin saapuessa loivaan kaarteeseen, oli hänen 
kaistalleen parkkeerattu vettäkuljettava säiliöauto. Tien toisella puolella oli joukko ihmisiä osittain tiellä 
seisoen. James lähti kiertämään säiliöautoa ja yhtäkkiä kaarteesta tuli vastaan moottoripyörä kovaa 

vauhtia hänkin keskellä tietä ajaen. James sai auton pysähtymään, moottoripyörä sen sijaan ei vaan ajoi 
suoraan automme puskuriin kimmoten konepellin kautta auton sivuun. Periaatteessa Jamesilla on 

tiedossa, että Keniassa ei kannata poistua onnettomuuspaikalta, ennen kuin poliisi saapuu, mutta huoli 
itsensä satuttaneesta miehestä sekä väkijoukon mielipide kannattivat sairaalaan menoa tärkeimpänä 

asiana. Niin mies nostettiin autoomme, ja matka ensimmäiseen sairaalaan alkoi.

Siellä todettiin, että potilaan sääriluu oli poikki ja ranne nyrjähtänyt. Ja mies oli humalassa. Tässä 
sairaalassa ei asialle voinut juurikaan tehdä muuta kuin antaa kipulääkitystä ja tukea jalkaa suraavaa 

sairaalamatkaa varten. Nairobin isommassa sairaalassa otettiin röntgenkuvat ja jalka saatiin kipsiin. Pään 
kuvauksissa ei ihmeen kaupalla paljastunut vammoja, vaikka kuski oli ajanut ilman kypärää. Seuraavana 

päivänä ilmeni, että luun päitä ei oltu saatu sattumaan vastakkain, tai ei oltu edes yritetty. Kipsiä vaan 
päälle ja hieno tulee. Päätimme viedä miehen kolmanteen sairaalaan, jossa pään kuvaukset tehtiin ihan 

vain siltä varalta uudestaan, ja luu asetettiin kohdilleen leikkauksessa. Tällä hetkellä kaveri voi hyvin.

Jälkiselvitykset ja painajaiset meinasivat viedä mieheni ihan pohjille. Hän teki kaiken voitavansa ja 
enemmänkin; osti miehen perheelle ruokatarpeita, maksoi kaikki sairaalakulut, tarjosi kyydityksen… 
Poliisit sakottivat onnettomuuspaikalta poistumisesta, eikä siinä auttanut mikään logiikka siitä, että 

ihmishenki on onnettomuuden tapahduttua tärkeämpi. James sai ulkopuolisilta tietoonsa, että 
moottoripyöräkuskin heimolaiset jo miettivät kuinka hyötyä onnettomuudesta rahallisesti mahdollisimman 

pitkään. Tämä uhka on vieläkin ilmassa, mutta potilas itse ja hänen oma perheensä ovat toistaiseksi 
ilmaisseet kiitollisuutensa kaikesta saamastaan avusta ja hoidosta, jota moni ei täällä onnettomuuden 

sattuessa saa nauttia.

James on nyt “hermolevossa” Sambian puskassa opettamassa aamusta iltaan alkeellisissa oloissa 
malariaitikoiden ympäröimänä. Tässä kun tuli riemuksemme toinenkin poliisitapaus ennen hänen 

matkalle lähtöään. Saatellessani miestäni matkaan, hän totesi: “Ei mitään henkilökohtaisesti sinua 
vastaan -mukava sinun kanssasi on olla- mutta tällä hetkellä tuntuu helpottavalta ottaa Nairobista 

etäisyyttä muutaman päivän ajan.” Riemuitsin saadessani suostuteltua hänet ottaamaan myös yhden ei-
tohtorin-tutkintoa-varten kirjan matkaansa. Sitä on ollut kuulema nautinto lueskella iltaisin ennen 

nukkumaan menoa.

Minun sieluni sen kyllä muistaa, ja sitä itsellensä tutkistelee. Minä panen sen sydämeeni; sentähden 
minä vielä nyt toivon. Herran laupiudesta se on, ettemme ratki hukkuneet; ei hänen laupiutensa vielä 
loppunut. Vaan joka huomen se on uusi, ja sinun uskollisuutes on suuri. Herra on minun osani, sanoo 

minun sieluni; sentähden tahdon minä häneen toivoa. Herra on hyvä niille, jotka häneen toivovat, ja niille 
sieluille, jotka häntä kysyvät. Hyvä on olla kärsivällisenä ja Herralta apua toivoa. Valitusvirret 3:20-26



Jatkokertomuksena moottoripyöräkolariin mainittakoon sen verran, että hoidatutimme 
miehen kuntoon, mutta emme uskoneet, että prosessi oli vielä osaltamme ohi. Vähän 
ennen joulua mies soitti Jamesille työpaikkaa anoen. Hän kertoi, että on muuttanut 
Tansanian rajalle, mutta tulisi mieluusti takaisin Ngong-kukkuloiden tuntumaan ja 
sairaalaankin olisi taas hyvä päästä. James ihmetteli muuton syytä ja kyseli maasai-
väestöltä miehen perään. Oli käynyt niin, että hän oli ajanut taas kolarin -humalassa kuten 
edellisellä kerralla, ja maasait olivat tästä kimmastuneena heittäneet hänet yhteisöstä ulos.  
Näin ollen Jamesin velvollisuudet miehen hoitoihin tai muihin mahdollisiin vaatimuksiin 
tulevaisuudessa ovat nyt loppuneet. Eihän tämä tarina onnellisesti päättynyt, mutta meille 
on kuitenkin asiasta suotu lepo ja rauha. Kiitämme Herraa.

Iloinen kiitos Jumalalle myös teistä, teidän rukouksistanne ja tuestanne koko kuluneen 
vuoden aikana! Emme me täällä kaikkien paholaisen hyökkäysten keskellä ilman teitä 
selviäisi. Hoitakoon Taivaan Isä teitä tämän uuden vuoden alkaessa yhtä katkeamattoman 
vakaasti kuin hän on meitä hoitanut.

Tämä järjestely sujui hienosti siihen asti, kunnes eräänä Sunnuntai-iltana nainen soitti, että poika ei ollut 
tullut kotiin. Hän oli lähtenyt yhtäaikaa erään työläisemme kanssa, joka oli saatellut häntä lähes 

kotiportille saakka. Olin tietysti kovasti huolissani, mutta koitin rauhoitella äitiä, joka soitti useita kertoja 
saman yön aikana itkien ja valittaen. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun tämä 11-vuotias ei ollut 

mennyt kotiinsa yöksi ja hän yleensä liikkui joka paikassa yksin, joten ajattelin, ettei hän välttämättä ollut 
joutunut hukkaan. Joka tapauksessa asia painoi mieltäni niin, etten voinut nukkua kunnolla useana yönä. 

Kyselimme pojan perään koululta ja ihmisiltä, joilta osasimme.

Muutaman päivän kuluttua nainen alkoi itkemisen lisäksi uhkailla, että kertoo lehdistölle ja poliisille, että 
olen käyttänyt lapsityövoimaa. Molemmilta tahoilta alkoi tulla puhelinsoittoja ja lisäuhkailuja. Ajattelin jo, 
että tässäkö tulee Suomeen muutto eteen. Sitten sain toisenlaisen soiton. Minulle tuntematon nainen 
kertoi tietävänsä, että äiti on piilottanut poikansa ja koittaa kiristää meiltä rahaa. Poliisien vieraillessa, 

heistäkin oli selvää, että juttu haiskahti keksityltä. Nainen oli kertonut heille monta eri versiota 
tapahtumista ja mitkään niistä eivät sopineet yhteen. Viimein parin viikon kuluttua poliisi soitti ja ilmoitti, 
että nainen oli hakenut poikansa kotiin ja kertonut, että hän oli karannut kotiongelmien vuoksi. Juttu ja 

syytteet raukesivat siihen. Minulle (mieheni sanojen mukaan, sinisilmäiselle suomalaiselle) oli hienoinen 
shokki, että toinen ihminen voi tuottaa toiselle näin paljon murhetta ilman syytä. Etenkin kun olin 

kuvitellut, että olemme ystäviä. Naista ja poikaansa on autettu Luterilaiset Afrikassa -organisaation 
puolesta vuosien ajan sairaalakuluissa ja koulumaksuissa ja useasti olen henkilökohtaisestikin avustanut 
pikkutarpeissa. Olemme istuneet ja juoneet teetä yhdessä juttuja kertoillen ja naureskellen. Halaamme 

tavatessamme, kun emme ole nähneet pitkään aikaan. Jamesille tai muille työläisillemme tämä kaikki oli 
kuitenkin arkipäivää, eikä kukaan ollut suuremmin yllättynyt. Oppia ikä kaikki.

James palasi viime yönä kotiin, ja olo talossamme on varsin kotoisa. Leivon äitini kanssa, hän kirjoittaa 
joulukortteja apunani, lukee lapsille Suomi-kirjoja ja tulee pian järjestettävään Pohjoismaiden 

joulubasaariin laulattamaan ja leikittämään joululauluja, kun minulla ne ovat aika ruosteessa. Jamesilla oli 
hyvä matka ja monta tilaisuutta kertoa työstämme. Nyt hän on innoissaan päästessään takaisin 

perheensä pariin. Huomenna vietämme Stephensin perheen kanssa Kiitospäivää, kalkkuna on jo 
sulamassa. Kiirettäkin mahtuu tähän joulunalusaikaan, kun Kenya Finnsien puolesta järjestämme kaksi 

tilaisuutta ja vanhempainyhdistyksellä on myös kaksi tempausta, mutta mieli on levollinen, kun ei 
kuitenkaan tarvitse miettiä vankilaan joutumisia tai maasta karkoitetuksi tuloa. Kyllähän tässä muutamat 

juhlat järjestää ihan mielellään :)

Armorikasta Vapahtajamme Syntymäjuhlaa teille jokaiselle! 
Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän seassamme, ja me näimme hänen kunniansa niinkuin ainoan Pojan 

kunnian Isästä, täynnä armoa ja totuutta. Joh 1:14



Siunattua Vuotta 2017 toivottavat
JamesTiinaMaggieTristanSaraiSofiaJonasMatthew

Vanhempainyhdistyksen kanssa toteuttamassa Kansainvälisessä 
päivässä Suomea esittelemässä

 

Työntekijöiden ja perheiden joululounas kotonamme.

Jonaksen (melukas) luokka luokkaretkellä.

Yläasteen ja lukion joulukonsertti; Sarai, huilu. Tristan, trupetti. Maggie, klarinetti.



 

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: 
Lähetystilin Numero: 
IBAN FI79 5214 1320 0130 13 
SWIFT OKOYFIHH 
Viitenumero: 1232 
Saaja: Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys r.y. 

Lahjoitukset lähetyskeskusprojektiin: 
IBAN FI79 5214 1320 0130 13 
SWIFT OKOYFIHH 
Viitenumero: 4420 
Saaja: Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys r.y.

Kenya Finnsien 
järjestämä 
joulujuhla. 
Kukkien luovutus 
suurlähettiläälle 
ja joulupukki 
lahjojen jaossa.

Mummi kylässä

Luterilaisen Teologisen Koulun 
maisemissa


