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Minä olen tehnyt maan, ja ihmisen, ja eläimet, jotka maan päällä ovat, suurella voimallani 

ja ojetulla käsivarrellani, ja annan sen kelle minä tahdon. Jeremia 27:5

Voiko tätä edes uskoa todeksi? Itsellä on hieman hankaluuksia. Noin kahden ja puolen 
vuoden ajan etsimme ja rukoilimme, että löytäisimme tontin Keniaan perustettavaa 
luterilaista lähetyskeskusta varten. Matkan varrelle mahtui useita huijareita, pettymyksiä 
kauppojen peruuntumisista, satoja kilometrejä ajoa kuoppaisilla teillä, tai ilman teitä, eri 
tontteja katsastaessamme. Verta, hikeä ja melkein kyyneleitäkin kävellessämme 
mahdollisten maatilkkujen ylälaidasta alalaitaan auringon porottaessa niskaan ja 
piikkipuskien repiessä käsivarsia. Ja kuitenkin aina toivo rinnassa, että jospa tämä paikka 
onkin kohta meidän. Sielunsilmillä jo nähden, miten aamuaurinko nousee tuolta 
kukkuloiden takaa ja kirkastaa upouuden kirkkosalin. Ja tässä on pelto, jossa 
kivenlohkareiden ja okaiden sijaan nousevat taimet kauniissa riveissä.

Matkan varrelle mahtui myös useita vierailuja kirkkoihin, seurakuntasaleihin ja koteihin, 
joissa esittelimme lähetyskeskussuunnitelmia ja keräsimme varoja hankkeen 
toteuttamiseksi. Niin tosiaan, itsehän en ollut mieheni matkassa hänen kiertäessään 
Australiassa ja Yhdysvalloissa, molemmissa KAKSI kertaa perheen jokakesäisten 
kirkkovierailujen lisäksi. Enkä käynyt katsomassa ehkä kuin pariakymmentä tonttia. James 
kävi niissä melkein jokaisessa… Mainitsinko viime artikkelissani, että ihailen miestäni? 
Täytyy sanoa, että hänen työmääränsä on ollut valtava. Tämä projekti kun on vain sivuosa 
hänen muuta työtään. Kirjallisuutta käännetään ja lähetetään painoon koko ajan, ja 
opetusmatkoja voi olla useammin kuin kerran kuukaudessa. Jumalanpalvelukset 
kappelissamme eivät jää pitämättä sunnuntaisin eikä keskiviikkoisin. Sähköpostia ja 



puhelinsoittoja kaikesta 
y l l ä m a i n i t u s t a t u l e e 
kymmenittäin joka päivä. 
Lapset iloitsevat, jos isä 
p ä ä s e e s e u r a a m a a n 
koripallomatsia tai pelaa 
Uno-kortt ipeliä. Vaimo 
sanoo, että istuttaiskos 
yhdessä iltaa takkatulen 
ääressä ihan rauhassa?

Jumala on antanut puolisolleni hirvittävän määrän 
viisautta, että hän osaa joka osa-alueella tehdä 
päätöksiä ja saa asiat hoidettua. Hänelle on suotu 
myös voimia, niin että kaiken keskellä hän ei ole ihan 
hukkumassa, vaan ymmärtää esimerkiksi pitää 
kunnostaan huolta laittamalla urheiluajat kalenteriinsa 
ja pitämällä niistä kiinni. Useiden juoksulenkkien 
innoittamana James osallistui sunnuntaina Nairobin 
maratoniin ja suoriutui urakasta neljässä tunnissa. 
Rentoutusta eloon tuo myös jokailtaiset hartaushetket 
perheellä. Ja sitten se vaimo ja takkatuli.

Mutta, meinasin tässä eksyä alkuperäisestä aiheestani, kun on niin mainio tuo mies. 
Sitähän rupesin sanomaan, että se tontti on nyt ostettu! Kuusi hehtaaria rikasta 
punamultamaata Ngong kukkuloiden kupeesta. Kaupanteko hoidettiin asianajajan kanssa 
jokainen askel tarkasti lakipykälien mukaan ottaen ja kaikki mahdolliset varokeinot 
käyttäen. Omistusasiakirja on organisaatiomme nimissä, ja suu messingillä, kun tämä 
aikaavienyt vaihe saatiin viimein päätökseen. Tontti siirtyi meille kuukausi sitten, ja 
samantien James vei paikalle miehen, joka laittoi raja-aidan pystyyn. Samoin porakaivon 
poraaja on käynyt katsastamassa paikan, ja luvat kaivolle ovat vetämässä. James ja 
työntekijämme David ovat kaivaneet vessakuopan ja siihen on valettu betonikansi. Hän on 
tehnyt kyselyjä kavereista, jotka osaavat kääntää maata härkävaljakon kanssa: oma 
sonnimme myydään, ja siitä saatavilla varoilla on tarkoitus osittain kustantaa pari kunnon 
maasaihärkää. Lähitulevaisuudessa, kunhan saamme väliaikaisen asumuksen 
rakennettua, yksi tämänhetkisistä työläisistämme muuttaa tontille. Tarvitsemme vartijan, 
joka estää ulkopuolisten yritykset myydä maatamme toisille (niin, tämä on normaalia).

Eli homma etenee jämähtämättä paikalleen. Olemme nyt saaneet Nairobiin kaksitoista 
kristittyä sudanilaista, jotka myös tulivat auttamaan. He saapuivat sunnuntaina ja 
osallistuivat aamun jumalanpalvelukseen. Kirkon jälkeen moni halusi käyttää 
puheenvuoron kiittäen uudestaan ja uudestaan, että sai tulla. Tulijoita olisi kuulema ollut 
paljon enemmänkin, mutta täällä päässä eivät resurssit tällä hetkellä riitä isomman joukon 
kuljettamiseen ja majoittamiseen. He viettivät ensimmäisen yön kappelimme 
lattiamajoituksessa. Pitkin päivää sieltä kantautui iloisia ääniä ja koripallonpeluu oli kovin 



suosittu ajanviete. Maanantaiaamuna porukka pakkasi autot täyteen ruokaa, vettä, 
työkaluja, patjoja ja muita tarvittavia tavaroita ja suuntasi kohti Ngong kukkuloita. Sinne 
tuotiin myös kontti, joka toimii tällä hetkellä majoitustilana ennen kuin asumisrakennukset 
saadaan rakennettua. Myöhemmin kontti otetaan kirjojen varastointitilaksi.

James ajoi kotimme ja tontin väliä 
edestakaisin kuljettaen ihmisiä ja 
varus te i ta sekä oh ja ten työ tä . 
Viimeisen ajoreissun aikana oli jo 
pimeää ja vettä alkoi sataa kaatamalla. 
Sateen seurauksena tiet muuttuivat 
mutavelliksi, ja sinnehän se auto 
jämähti kiinni. James soitti minulle 
yhdeksän aikaan illalla, että ei pääse 
takaisin ja viettää yön tuntemattoman 
maasaimiehen kotona. Puhelu katkesi 
lyhyeen, ja kun koitin soittaa takaisin, 
en saanut yhteyttä. Pientä paniikkia oli 
mielessä kehitellessäni jos minkälaista 
kauhukuvaa tilanteesta. Kahden tunnin 
kuluttua sain viestin, että asiat olivat hienosti mallillaan: maasai-ystävä oli lainannut 
Jamesille omat kuivat vaatteensa, tarjonnut ugalia ja vuohen lihaa sekä hyttysverkolla 
varustetun sängyn. Aamulla ennen auton irroittamista vielä aamupalankin. Sanoisin, että 
aika mahtava esimerkki vieraanvaraisuudesta tuntematonta kohtaan. Ja perheen lapsilla 
oli ihmettelemistä kyllikseen erikoisennäköisen vieraan johdosta ;)

S u d a n i l a i s e t t e k e v ä t t y ö t ä 
ruokapalkalla. Ngong kukkuloiden 
takana kiertää jo juttu miehistä, jotka 
eivät voi olla kenialaisia, koska he 
paiskivat töitä niin ahkerasti ja 
t u l o k s e t o v a t n ä h t ä v i s s ä . 
Valitettavasti, mutta ei niin yllättäen, 
tilatun kontin ikkunat oli tehty väärin, 
ja ensimmäisen yön rankkasade sai 
lattian lainehtimaan. James oli 
todella pahoillaan ja pyyteli anteeksi 
sudanilaisilta heidän asetellessaan 
patjoja kuivumaan aamuaurinkoon. 
Miehet olivat kuitenkin edelleen 
iloisin mielin. “Älä pastori huoli”, he 
hymyilivät. “Kun ei tarvitse pelätä 

henkensä edestä, niin sade ei tunnu missään. Kukaan ei koita tappaa meitä, ja olemme 
niin kiitollisia, että saamme tehdä töitä täällä.” Jumala heitä ja heidän työnsä siunatkoon.

James on viettänyt pari yötä tontilla teltassa ja haluaisi jo kovin viedä perhettäkin 
telttailemaan, mutta minua hieman jännittää, kun olen niin tottunut nukkumaan porttien ja 
lukkojen takana. Syyskuussa ystäväni koitettiin kidnapata aseella uhaten lasten 
koulukadulla, ja tälläiset tapahtumat aina pistävät miettimään turvatoimenpiteitä uudelleen. 
Kaikella todennäköisyydellä tonttimme syrjäinen sijainti ei kuitenkaan houkuttele suuria 
rikollislaumoja.



Kiitos teille jokaiselle rukoustuestanne tässä maa-asiassa. Kiitos myös lahjoitetuista 
varoista. Nyt saa mielellään rukoilla ja tukea maan sekä lähetyskeskuksen rakentamista. 
Toinen rukousaihe on Jamesin työlupa, jonka kanssa olemme rimpuilleet tuskallisen 
kauan. Itseasiassa luvan kanssa kävi niin, että hakemus hyväksyttiin! Innoissamme 
lähdimme noutamaan tuota arvokasta paperia maahanmuuttovirastosta passien kera, jotta 
ne leimattaisiin ja oltaisiin kuten lailliset maahanmuuttajat konsanaan. Annoimme 
hyväksymiskirjeen tiskin takana istuvalle miehelle, ja ilman mitään hämminkiä hän leimasi 
sen. Korvat hörössä kuuntelimme, mistä tiskiltä haemme leimat passeihin, mutta mies 
sanoikin:”Tämä hyväksymiskirje on nyt hyväksytty. Tulkaa takaisin kahden viikon kuluttua, 
jolloin prosessin pitäisi olla valmis.” Tuijotimme häntä suut auki ihmeissämme ja kesti 
hetken ennen kuin James sai kysyttyä:”Sanoitko oikeasti, että hyväkymiskirje on 
hyväksytty? Ja siinä kaikki?” Mies vakuutti, että korvamme olivat tosiaan kuulleet asian 
ihan oikein. Ei auttanut meikäpoikien kuin palata kotiin tyhjin käsin. James on lähdössä 
Yhdysvaltoihin ensi viikolla ja koitamme saada asian kuntoon ennen sitä. Loppuperheen 
turistiviisumeihin voi kuulema hakea kolmen kuukauden jatkoaikaa ilman maasta 
poistumista, mutta tulisi halvemmaksi, jos saisimme työluvan kätöseen viikon sisällä. 
Tietenkin on mahdollista, että saamme vain hyväksymiskirjeen hyväksymisen 
hyväksynnän…

Lokakuu on kaikenkaikkiaan ollut perheessämme hienoa 
mutta kiireistä aikaa. Siihen on mahtunut tontin 
kehittämisen ja työlupataiston lisäksi muunmuassa neljät 
syntymäpäivät, lasten syysloma, koulun perhetapahtuman 
suunnittelu ja toteutus, kuusi vanhempainiltaa sekä 
yläasteen ja lukion oppilaille järjestämämme ammatteihin 
tutustumispäivä. Kalenterissani on merkintöjä eri 
kokouksista ja eräpäivistä lähes jokaisen päivän kohdalla. 
Odotan innolla sitä hetkeä, jolloin minun ei tarvitse muistaa 
mitään normaalien piano- ja trumpettituntien, koripallo- ja 
ja l kapa l lomatse jen , kokk i - , kamera- , l ego- ja 
ulkopelikerhojen sekä kirjastotuntien lisäksi.



Syyslomalla suuntasimme rannikolle neljäksi 
päiväksi. Olimme jo pakanneet auton, olin 
lukinnut ovet, neljä lasta istui autossa, ja kaksi 
vanhinta poikaa oli matkalla autoon. Kulman 
t a k a a k u u l i n T r i s t a n i n s a n o v a n 
pikkuveljelleen:”Katso Jonas, näin se tehdään!” 
Sitten seurasi tömäys, jonka jälkeen löysin pojan 
selältään maasta naama harmaana, kylmä hiki 
pinnassa, ja vasen ranne jännittävässä kulmassa. 
Hän oli hypännyt matalalta aidalta roikkuakseen 
katonreunasta, mutta ote lipesi ja vasen ranne 

murtui maahan mätkähtäessä. 
Lentokentän s i jaan a jo imme 
sairaalaan, jonne Tr istan jä i 
kipsattavaksi. James työnsi minulle 
lentoliput ja rahat kouraan, ja kuusi 
meistä lähti koittamaan, jos vielä 
ehtisimme koneeseen.

Lentokentällä juoksin tiskiltä toiselle 
yrittäen järjestää Jamekselle ja 
Tristanille myöhemmät lennot ja 
v i e l ä p ä i l m a n y l i m ä ä r ä i s i ä 
kustannuksia. Onneksi Maggie oli 
apuna kaitsemassa nuorempia. 
Pääsimme itse matkaan nälkäisinä, 
mutta muuten ilman ongelmia, ja 

miehet saapuivat rannikolle muutaman 
mutkan kaut ta samana i l tana ke l lo 
kymmenen. Tristan ol i tuski l la vielä 
seuraavana päivänä, mutta särkylääkkeiden 
turruttamana seikkaili jo rantakallioilla ja ui 
käsivarsi yläojossa. Loma oli oikein rento ja 
miellyttävä jokaiselle, vaikka välillä tahtoi 
seuraavien päivien velvollisuudet nousta 
pintaan.



Koulun perhetapahtuman järjestäminen oli melkoinen voimanponnistus. Taivaan Isä 
siunasi päivän hienolla säällä, ja vaikka paikalla oli satoja ihmisiä, ei mitään 
onnettomuuksia tapahtunut. Tänä vuonna Jameskin oli mukana, ja pystyin käyttämään 
häntä häikäilettömästi hyväksi eri tehtävien hoidossa. Olin kyllä hommannut työntekijät 
etukäteen, mutta kaikille ihmisille lupaus tulla paikalle ei ole sitova, joten esimerkiksi 
pysäköinnin valvonnassa ja ruoan myynnissä ilmaantui juuri Jamesin kokoiset aukot 
päivän aikana. Myös lapsemme saivat kehuja useilta tahoilta, koska he olivat auttamassa 
pelien vedossa. Heidän äitinsä ei jättänyt paljon valinnan varaa, mutta ainakin pikkutytöt 
olivat innoissaan, kun saivat olla vastuussa.

Näistä merkeistä kuulemisiin! Siunattua syksyä jokaiselle!
Tiina ja perhe
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