
 

MAILIKSEN MATKA UGANDAAN SYKSYLLÄ 2018 

Taustaa 

Olin saanut SLEY:ltä kutsun vierailla eteläsudanilaisten pakolaisleirillä Ugandassa. Tarkoituksenani oli 

opettaa leireillä ilosanomapiiriä. Matka tehtäisiin yhdessä SLEY:n lähettien Saarenketojen kanssa. Minun 

piti jättää sairas äitini Iisalmeen, kun lähdin.  

Lensin Qatar Airwaysillä ja vaihdoin konetta Qatarin pääkaupungissa Dohassa.  

28.10.18. Bweyale, Uganda 

Ugandan suurin lentokenttä Entebbe osoittautui pieneksi kentäksi, jonka ympärillä levisi puutarhoja ja Lake 

Victoria. Viisumijono oli pitkä ja siellä alkoi tulla kuuma. Viisumin saatuani menin vessaan ja vaihdoin 

hameen päälleni. Sitten oli vielä laukkujen läpivalaisujono, jossa rikkaat etuilivat. Sanoin yhdelle emännälle, 

että olin tässä ennen häntä. Silloin virkailija johdatti minut koko jonon ohi ulos.  

Minua oli vastassa pastori Emmanuel, jonka tunnen Sudanin reissultani kymmenen vuoden takaa. 

Ensimmäiseen koulutuspaikkaani Bweyaleen oli neljän tunnin ajo. Ensin pikatietä Kampalaan päin, missä 

tartuimme ruuhkaan. Lake Victoriaa näkyi sillä matkalla pitkä pätkä.  

Neljä tuntia Afrikka tulvi silmiini: myyntikojut, markkinat mitä erilaisimpine tavaroineen, hedelmineen, 

kanoineen jne. jne. Ihmettelin, mitä kaikkea ihminen voi kuljettaa moponsa tai polkupyöräänsä päällä – tai 

päänsä päällä sen puoleen. Esimerkiksi metrin levyisen banaanitertun. Jolla on mopo, sillä on kuljetusliike. 

Ajoimme pitkin savannintapaista aukeaa, jossa sijaitsi kylä siellä, toinen täällä. Majat olivat pyöreitä 

savimajoja, joissa oli ruo’oista tehty katto.   

Ohitettiin sata rekkaa, jotka olivat matkalla pohjoiseen. Tie oli viivasuora ja oikein hyvä, kiinalaisten 

vastikään korjaama, mutta liian täynnä elämää. Kuski ajoi kuin oltaisiin saksalaisella autobaanalla, 120, 130 

lopulta 140 km tunnissa. Olin niin väsynyt, etten jaksanut edes pelätä.  

Yksi vessatauko pidettiin. Kyykistymisvessa, jonka ovea ei saanut kiinni. Kun nousin ylös, jalkani pettivät ja 

lensin selkä seinää vasten, putkenpätkä kädessäni. No, putki olikin vain hämäystä. Onneksi en sentään 

lentänyt lattialle.  

Alkoi hämärtää. Mopoissa ei ollut valoja, puhumattakaan polkupyöristä. Heijastin on Afrikassa tuntematon 

käsite. Miten kukaan täysijärkinen voi ajaa siinä tilanteessa 130 km tunnissa? Mutta näköjään voi. Kaksi 

onnettomuutta näimme tiellä: hirveän korkean lastin puoliksi ojaan kaatuneena ja sitten peltikolarin. Joku 

kertoi, että tuolla maantiellä kuolee joka aamu ihmisiä.   

Vähän vaille seitsemän saavuimme Bweyaleen, kaupunkipahaseen, joka sijaitsee maan puolivälissä etelä-

pohjoinen akselilla. Minut vietiin kaupungin ehkä parhaimpaan vierastaloon. Kaikki huoneet oli sijoitettu 

yhden ison huoneen ympärille. Se oli kuin katettu sisäpiha, jonne ikkunat aukenevat. Luonnollista valoa ei 

tule kuin vessaan. Vesi ei juokse, sitä on tuotu vessaan kahdessa kanisterissa. Sähköt katkeilevat joka 10 

minuutin päästä. Onneksi on mukana sekä otsalamppu että taskulamppu.  

Purin tavaroitani kuolemanväsyneenä, hikisenä ja nälkäisenä. Lopulta sain termospulloni täyteen kuumaa 

vettä ja voin syödä pussikeiton ynnä ruisleipää homejuuston kanssa. Nehän ne ovat minut monesti 

pelastaneet matkoillani.  



Suihku piti ottaa, mutta millä kaataisin vettä päälleni. Löysin ison muovipullon jonka leikkasin kahtia. Mutta 

kylmä suihku ei tuntunutkaan yhtään hyvältä. No, ei se mitään, laitoin moskiittoverkon paikoilleen ja 

heittäydyin sen alle nukkumaan. Hirveä meteli jatkui ja jatkui. (Telkkarissa oli menossa jalkapallo-ottelu.) 

Piti ottaa kokonainen unilääke. Heräsin yöllä päänsärkyyn ja valvoin kaksi tuntia. Koko matka pelotti ja 

jännitti. Päänsärky taisi kuitenkin johtua vain kofeiinin puutteesta.  

Aamiainen tarjottiin ravintolassa kadun toisella puolelle: chapati-leipää ja kaksi ohutta 

kananmunanpaistosta. Onneksi oli omaa murukahvia mukana. Istuin samaan pöytään yhden seurueen 

kanssa, koska siinä oli ainoa tyhjä paikka. Siinä sitten tutustuimme. Mies kyseli mitä teen Ugandassa, ja 

minä selitin. Millaista raamattupiirimateriaalia aiotte käyttää, jatkoi mies kyselyään. Kirjoitin 

ilosanomapiirin osoitteen paperilapulle ja annoin sen rouvalle. ”Mutta mehän tunnemme nämä 

kysymykset!” hän huudahti. ”Olemme käyttäneet niitä paljon kirkossamme. Eräs uusiseelantilainen kristitty 

esitteli ne meille”, hän jatkoi.  

Ei voi olla totta! Mikä Jumalan johdatus ja lohdutus minulle, joka taas pelkään koulutuksia 

tuntemattomassa paikassa.  

29.10.18 Uganda, Bwayale 

Lämpötila pysytteli koko päivän inhimillisissä lukemissa, ehkä noin 25 asteessa. Oli pilvistä ja ukkonen jyrisi. 

Vain silloin tuli kuuma, kun jouduin istumaan pysäköidyssä autossa suoraan auringonpaisteessa.  

Saarenkedot tulivat kymmenen jälkeen; he olivat ajaneet aamulla Gulusta tänne Bwayaleen. Tutustuimme 

siinä hiljalleen. Antinhan olen tavannut jo Keniassa kolme vuotta sitten, mutta Liisa on minulle uusi 

tuttavuus.  

Menimme yhdessä pakolaisleirin luterilaiseen kirkkoon jumalanpalvelukseen. Leiri ei näytä leiriltä vaan 

valtavalta maalaiskylältä, koska se on ollut olemassa jo vuodesta 1984. Siellä on paljon ruohokattoisia 

majoja, joiden ympärillä on hyvässä tapauksessa pieni maissipellon lämpäre.  

Etelä-Sudanin pakolaiset ovat enimmäkseen samaa heimoa kuin Bwayalen asukkaat ja puhuvat samaa 

kieltä, acholia, joten sen puoleen heidän sopeutumisensa on helppoa. YK antaa sen verran maissijauhoja, 

papuja ja paistinrasvaa, ettei henki lähde, mutta nälkää pitää nähdä kuun lopussa, jollei muita tulolähteitä 

ole. Mutta milläs ostat kaiken muun saippuasta lähtien?  

YK:n ylläpitämissä kouluissa on parisataa oppilasta luokallaan, ja opetuksen taso huonoa. Joka ikinä pystyy 

lähettämään lapsensa tavalliseen ugandalaiseen kouluun, hän tekee sen. Terveydenhoito on myös ongelma. 

YK avustaa lääkkeillä, mutta ne häviävät usein mustaan pörssiin. Leireillä saa vain kipulääkettä, muuta 

hoitoa ei yleensä anneta. 

Kirkon seinät oli tehty ohuista kepeistä, katto pellistä. Lapset kurkistelivat sisään seinänraoista, ja kesken 

jumalanpalveluksen livahti kirkkoon iso koirakin jostain reiästä. Sitten se nukkui saarnastuolin takana pitkät 

päiväunet.  

Kirkko oli täynnä lapsia, kirkkovieraista heitä oli ehkä 70 prosenttia. Nuoria oli parikymmentä ja loput naisia. 

Miehiä ei juuri ollenkaan. Heitä on kuulemma leirillä vähän. Osa on vielä Etelä-Sudanissa koettamassa 

varjella omaisuuttaan tai pahimmassa tapauksessa armeijan tai kapinallisten riveissä.  



Nuoret lauloivat isoilla volyymeillä ennen jumista ja sen aikana, samalla rytmikkäästi liikkuen. Sanat olivat 

raflaavia: I will never follow Satan jne. Kolmella kielellä: englanniksi, acholiksi ja arabiaksi. Jumalanpalvelus 

kesti kolme tuntia. Ensin kastettiin 36 lasta ja nuorta. Äidit kantoivat lapsensa kirkkosalin etuosaan, jossa 

vallitsi sitten suuri tungos ja hälinä. Oli siitä hartaus kaukana. Edessäni seisoi noin kuusivuotias tyttö 

toppatakissa, kuumeisena, väsyneenä. Koettelin hänen otsaansa, ja se oli todella kuuma.  

Sitten seurasi konfirmaatio: kaksi naista lupasi olla kuolemaan asti uskollisia Jeesukselle ja Jumalan sanalle. 

Nämä naiset osoittautuivat sivistyneiksi klassisen arabian osaajiksi. Ovat opiskelleen Khartoumissa jossain 

yliopistossa. Toisen nimi oli Marion.  

 

Sitten seurasi vielä ehtoollinen, johon ei osallistunut kuin arviolta parikymmentä henkeä. Seurakunta on 

vasta perustettu, eikä jäseniä ole vielä paljon. Jumalanpalveluksessa lauloi kolme kuoroa ja jokainen niistä 

tuli tanssien ja laulaen sisälle: lasten kuoro, nuorten kuoro ja naisten kuoro. Saarnan piti Antti. Se sentään 

tulkittiin paikalliselle kielelle. Juhlittiin uskonpuhdistuksen sunnuntaita.  

Jumiksen jälkeen siunattiin mylly, jonka seurakunta on saanut jostain lahjoituksena. Nyt luterilaisten ei 

tarvitse seistä leirin pitkissä jonoissa ja odottaa vuoroaan, että saisivat maissinsa jauhetuiksi. Lopulta tuli 

ruoka: ugale-puuroa, papuja ja vähän lihaakin, jota en kyllä ottanut yhtään. Pavut ja ugali olivat ihan hyvää 

ja ravitsevaa ruokaa. Onneksi olin ottanut Suomesta muovilusikan mukaan, muuten en olisi selvinnyt 

kunnialla siitä ruokailusta.  



 

30.10.18. Bwayale, Uganda 

Tunnen, miten ystävien rukoukset minua kantavat. Saan nukutuksi yöllä, en hermoile juuri ollenkaan 

päivällä ja onnistun rimaa hipoen pitämään päässäni pyörivät negatiiviset huomautukset omana tietonani. 

Sehän on suuri paheeni, että huolehdin kaikesta etukäteen ja kylvän huolta ympärilleni. Saarenkedot eivät 

valita mistään, joten en minäkään sitten kehtaa.  

Aamupäivä oli kirkas ja kuulas, sitten pilvistyi. Sää oli erittäin miellyttävä, jollei seisonut suoraan auringossa. 

Menimme kirkolle puoli yhdeksäksi, kuten ohjelmassa luki. Eihän siellä silloin vielä ketään ollut. Emmanuel 

pääsi aloittamaan hartautensa vasta kymmeneltä. Minä jatkoin hänen jälkeensä. Tuuli puhalsi iloisesti 

kirkon ovista ja seinänraoista sisään, niin että leveä puseroni meinasi koko ajan nousta korviin.  

Vedin läpi Sakkeuksen kysymykset niin, että kyselin niitä koko porukalta. Tulkkeja piti olla kaksi, toinen 

käänsi acholiksi ja toinen arabiaksi. Ensin tuli hurskaita vastauksia, mutta vähitellen myös vähän 

maanläheisempiä. Muuan mies koetti tehdä Sakkeuksesta hyvää virkamiestä: hän varmaan antoi 

varastamansa rahat yhteisölle. Ja toinen väitti, että Sakkeus kyllä lupasi antaa puolet omaisuudestaan, 

mutta oikeasti hänen ei tarvinnut sitä antaa. Siis laki vängättiin tekstistä pois – ehkäpä kalikka kolahti 

joihinkuihin.  

Ihmiset olivat innoissaan ja oppivat suuria totuuksia Jeesuksesta. ”Minä olisin halunnut tietää, milloin 

Sakkeus tuli uskoon. Silloinko kun hän istui puussa vai silloin kun antoi pois rahansa”, valitti piirin jälkeen 

Marion, joka oli ollut katolinen ennen naimisiin menoaan. Joten selostin uskon ja tekojen järjestyksen. 

Varmaan se opinkohta meni perillekin raamattupiirin jälkeen. 

Välistä juotiin tosi imelää teetä jonkinlaisten munkkien kanssa. Minun muu koulutukseni kutistui 

puoleentoista tuntiin. Teoriaa en ehtinyt opettaa juuri ollenkaan.  

Seuraavaksi piti Antti tunnin puheen seurakunnasta. Sitten olisi ruuan pitänyt olla valmiina, mutta eihän se 

ollut läheskään. Joten Liisa jatkoi puhumalla naistyöstä. Minä kävin sillä aikaa ihan pienellä kävelylenkillä 

kuumalla, punaisella, afrikkalaisella tiellä, ja katselin mökkejä, missä pakolaiset asuvat.  



Ruoka tuli kolme tuntia myöhässä, mutta oli hyvää: riisin kanssa keitettyjä yrttejä ja kanaa ynnä lientä. Jätin 

kanan väliin, mutta muuta ruokaa otin kolme kertaa.  

Pidin vielä lukutaitoisille piirin katon läpi laskettavasta miehestä. Mielenkiintoista oli. Kun kysyin, missä uhri 

oli, jotta miehen synnit voitaisiin antaa anteeksi, vastasi Marion: ”Jeesushan oli uhri.” Tuo nainen on 

opiskellut Khartoumissa agronomiksi ja osaa puhua ja lukea klassista arabiaa. Hänestä tulee varmasti hyvä 

piirinvetäjä arabiantaitoisille.   

Tutustuin muutamaan lapseen, esimerkiksi parivuotiaaseen pikku Anitaan, joka tuli minua tervehtimään 

kädestä pitäen, kun mummo käski. Hellyttävä pikku taapero!  

Illalla 30.10.18. Bwayale, Uganda 

Pilvinen päivä, ei tippaakaan kuuma. Kyllä minulle Herra helpon antoi sään suhteen. Kirkolla meidän piti 

odottaa ihmisten tuloa väsyksiin asti. Antti piti aamuhartautensa vasta kymmeneltä, minkä jälkeen seurasi 

teehetki. Minä pääsin aloittamaan puoli kahdeltatoista. Olin kirjoittanut taululle muutaman pointin siitä, 

miten piiriä pitää vetää. Eihän siinä paljoa asiaa ollut verrattuna normaaleihin kursseihini, mutta en usko, 

että yleisö olisi pystynyt ottamaan vastaan sen enempää.  

Sitten porukka piti jakaa ryhmiin. Määräsin Marionin vetämään piiriä Nainin leskestä arabiaksi naisille, ja 

toisen evankelistan ryöväristä ristillä acholiksi miehille. Nuoret miehet pitivät omaa piiriään.  

 

Minulla ei ollut tippaakaan uskoa siihen, että yksikään noista piireistä voisi onnistua. Maronin pitäisi 

muuttaa lennossa klassisen arabian kysymykset katuarabiaksi. Eikä evankelista osannut lukea omaa kieltään 

sujuvasti, koska hän on käynyt koulunsa englanniksi.  

Lähdin kävelylle melko toivottomana. Kun palasin ja menin katsomaan Marionin ryhmää, siellä olivat asiat 

oikein hyvin. Samoin toisessa ryhmässä. Ihmiset keskustelivat keskenään kasvot loistaen, ja sehän oli 

pääasia. Kun sitten tenttasin, mitä piireissä oli opittu, sanoivat arabiankieliset: että Jeesus tulee sinne, 

missä on suuria ongelmia. Ja minä jatkoin: ”Niin hän tahtoo tulla tällekin leirille jokaisen epätoivoisen 

lesken luo.”  

Jumala vastaa sanastaan. Vastuu ei ole minun. Jos pakolaiset pitävät kotikokouksia, joissa vetäjä saa 

selitetyksi heille edes kertomuksen juonen, se on jo jotain. Ja jos he osaavat keskustella tekstistä jotain, 

ihan mitä tahansa, niin se on loistava saavutus, vaikkei piiri menisikään minun ohjeitteni mukaan. 



Kysymyksethän ovat osin liian vaikeita, mutta neuvoin vetäjiä miettimään etukäteen, miten niitä voisi 

helpottaa.  

Lopuksi vielä kysyin, ketkä haluavat aloittaa ilosanomapiirin kotonaan. Noin viisi kättä nousi, mm. 

diakonissa Maryn, joka asuu kirkon vieressä. En usko, että kaikki menee kuin Strömsössä, mutta ehkä tämä 

kuitenkin on pienten alkujen päivä.   

Ihme siis tapahtui. Ilosanomakurssi onnistui yli odotusten.  

 

Lopuksi esitettiin paljon tervehdyksiä. Me ulkomaalaiset saimme paljon kiitoksia. Kun minun piti sanoa 

viimeinen tervehdykseni, puhkesin itkemään. ”En ole koskaan ollut pakolaisleirillä. En ole tiennyt, miten 

vaikeaa teidän elämänne on. Jumala teitä siunatkoon ja auttakoon.” Näin sain soperretuksi.   

Olin näet jutellut naisten kanssa ja kuunnellut heidän elämäntarinoitaan. Yksi ei tiennyt, missä hänen 

miehensä oli; tästä ei ollut kuulunut mitään toista vuoteen. Toisella naisella oli kotonaan kymmenvuotias 

poika, jonka toinen silmä on vioittunut, siitä vuotaa aina vettä. Poikaparka ei näe juuri mitään. Eikä äiti saa 

apua mistään. Kolmannella, 18-vuotiaalla koulutytöllä, oli sylissään lapsi, joka oli ilmeisesti raiskauksesta 

syntynyt. Tällä tyttöparalla ei ole vanhempia, ei sisaruksia, ei ketään tukenaan paitsi toiset kristityt. Hän ei 

tiedä, missä hänen sukulaisensa ovat. Jos kylästä lähdetään juoksemaan henkensä edestä terroristien 

saapuessa, ei muuta perhettä ole välttämättä enää helppo löytää.  

Naiset pyysivät minua tulemaan uudelleen ja hyvästelivät minut laulaen ja ”palmunoksia” heilutellen.  

31.8.18. illalla Koboko, Uganda 

Meidän piti lähteä puoli yhdeksältä Bidibidiin, mutta kello oli melkein puoli 11, kun pääsimme lo-pul-ta 

matkaan. No, maisemat olivat kauniit ja yhä kauniimmiksi muuttuivat. Ajoimme ensin pohjoiseen ja sitten 

luoteeseen, lähelle Kongon rajaa (minne ei netin varoitusten mukaan olisi saanut mennä). Ylitimme Niilin 



sivujoen, joka virtasi kuohuen ja pärskien syvässä uomassaan mahtavan kauniina. Sen jälkeen alkoi 

luonnonpuisto, jossa emme nähneet muuta kuin paviaaneja. Niin, ja sitten virtahepoja. Niitä oli ainakin 

kymmenen yhdessä mutarannassa lähellä Niiliä. Yksi niistä avasi valtavan kitansa ammolleen. 

Sitten maisema muuttui kaaheen laakeeks aakeeks. Vasemmalla siinsivät Kongon vuoret, ympärillä aaltoili 

vihreä viljelysmaa maissipeltoineen, kassavineen, riisiviljelmineen ja teakpuun taimineen. Ja kaikkialla 

ihmisiä eksoottisine kantamuksineen.  

Logistiikkaa: mies istuu mopon takaistuimella vuohi molemmissa kainaloissaan. Jos luulet, että se on 

helppoa, niin yritäpäs itse. Lukemattomia kertoa näin, miten äiti istui mopokuskin takana jalat vierekkäin ja 

sylissään pieni lapsi. Kävelijän pään päällä saattoi kulkea paitsi 30 litran vesikanisteri, myös torille vietävää 

tavaraa, esimerkiksi metrin levyinen banaaninippu. Äidillä oli usein lapsi selässään ja kauhea kantamus 

päänsä päällä. Montako kilometriä kunkin piti kävellä pitkin kuumia teitä, sen tietää Herra yksin. Minä 

ihmettelin, miten nuo ihmiset jaksavat…   

Neljän maissa saavuimme tähän Kobokon kaupunkiin. Mutkittelevan kadun varrelta löytyi taas uusi guest 

house, paljon parempi kuin edellinen. Ikkunasta näkee ulos, vettä tulee kraanasta, vaikka suihkua ei 

olekaan. Kaunis sisäpiha, jossa joimme ensin tulokahvit. Ehdimme käydä vielä kävelyllä Liisan kanssa.  

Mutta mielialani oli nollissa, sillä olin kysynyt sisareltani whatsappilla, mitä äidille kuuluu. Huonoa 

kuulemma. Äiti itkee paljon intervallihoitopaikassaan. Tuska iski sydämeeni. Surin äidin surua ja 

masennusta. Huoneeni pöydällä oli Uusi Testamentti. Pyysin Herralta sanaa ja avasin sen: ”uskon kautta 

Mooseksen vanhemmat…” siinä luki. Ja Jeesus jatkoi sananselitystään: ”Mooseksen äidin piti jättää lapsensa 

Niilinvirtaan ja uskoa, että minä pidän hänestä huolta. Sinun pitää jättää äitisi sinne hoitokotiin samassa 

uskossa.” Jeesuksen sanat helpottivat vähän oloani, mutta eivät poistaneet tuskaa kokonaan. Vieläkin 

tuntuu raskaalta, mutta ei nyt ihan yhtä raskaalta kuin päivällä. Tasan kahden viikon päästä olen äidin luona.  

Mitä lähemmäs Etelä-Sudania mennään, sitä kuumemmaksi lämpötila muuttuu. Nyt on tosi nihkeä olo, 

vaikkei asteita ole kuin enintään 25.  

1.11.18 Illalla Kobokossa, Ugandassa 

Heräsin kun oli vielä pimeää. Kun kurkistin verhojen raosta ulos, oli maailma niin punainen kuin se vain voi 

Afrikassa olla auringon noustessa. Läksin lenkille. Vuohet söivät ruohoa tien viereltä. Koululaiset menivät 

kouluun suurin joukoin. Sanoin heille kaikille hyvän huomenen hymyn kera. Kauppakojut heräsivät henkiin. 

Joku pieni tyttö lakaisi majan pihaa luudalla. Erään koulun ovella kiusasivat isommat pojat pienempäänsä, 

joka huusi surkeasti. Kielsin heitä.  

Tunsin olevani Afrikassa.  



 

Meidän piti lähteä liikkeelle jo kahdeksalta, koska Bidibidin leirille oli tunnin ja vartin ajomatka pitkin 

hiekkaisia ja kuoppaisia teitä. Ajelimme pitkin Etelä-Sudanin rajaa, jonne oli vain 10 km matka. Bidibidin 

leirillä asuu kolmesataatuhatta pakolaista, ja lisää tulee koko ajan.  

Ensin meidän piti ilmoittautua apulaisleirinjohtajan toimistossa. Kysymys olikin nuoresta johtajattaresta. 

Ilmeisesti YK vaatii nykyään, että naisjohtajiakin on oltava. Neiti höykyytti meitä: lupa on väärin kirjoitettu. 

Siinä on mainittu paikkakunnat liian summittaisesti. Hetken ajan jo tuntui siltä, ettemme pääsekään leirille, 

mutta sitten tyttö antoi periksi: olkoon, kirkon työhän on joka tapauksessa terapiaa pakolaisille.  

Meidän jokaisen piti sanoa jotain. Minä sanoin, että olen opettanut raamattupiiriä ympäri maailmaa, mutta 

en koskaan pakolaisleirillä. Ihmisten kertomukset järkyttävät minua.  

Kello oli vaille 11, kun saavuimme pressukirkolle. Olin nähnyt sen saman kirkon vuoden 2017 

evankeliumijuhlien videolla, jonka kautta kuulin Jeesuksen kutsuvan minua tälle matkalle. Ihmisiä ei ollut 

koolla juuri ollenkaan, mutta vähitellen heitä alkoi tippua paikalle. Lopulta kirkko ja kirkon edusta olivat 

ihan täynnä. 50-70 henkeä siellä varmaan oli, nuoria koululaisiakin iso lauma (tai ainakin kouluikäisiä).  

Seurakunnan pastori on nimeltään Niko (nimi muutettu).  

Alkuseremonioiden jälkeen rupesin taas kyselemään Sakkeus-kysymyksiä koko porukalta. Yhtään 

arabiankielistä ei ollut paikalla, joten selvittiin yhdellä tulkilla, eläköön, eläköön, eläköön. Mutta haittapuoli 

oli se, että väki oli vähemmän kouluja käynyttä. Sakkeus-kertomuksen oli kuullut vain viisi kuusi ihmistä tätä 

ennen.  

Samat henkilöt pyrkivät aina vastaamaan, muut vain kuuntelivat, tosin suuren mielenkiinnon vallassa. 

Loppuun päästiin, ja hiki virtasi. Pyyhin sitä rätillä ja välillä heilutin viuhkaa. Teetarjoilu tapahtui kesken 

raamiksen.  



Laulettiin. Sitten piti Antti luennon. Liisaan iski flunssa, joten hän ei jaksanut puhua. Minun piti jatkaa ja 

pitää toinen piiri väsyneille kuulijoille.  Kun kysyin, kuka haluaisi ehkä joskus vetää tällaista piiriä, puolet 

nuorista nosti kätensä, naisista vain pari. Kaikille heille annettiin opaskirja joko englanniksi tai acholiksi. 

Läksyksi määräsin viidennet kysymykset, eli aiheena oli ristin ryöväri. (Oppaassa on vain kuusi 

kysymyssarjaa.)  

 

Sitten syötiin. Pavut, ugali ja kala maistuivat tosi hyviltä. Ennen poislähtöä juttelin poikien kanssa. Heidän 

haaveenaan on tehdä CD niistä lauluista, jotka he ovat itse sepittäneet. Mutta siihen tarvittaisiin studio.  

Palasimme kuoppaista tietä takaisinpäin hotellille samat puolitoista tuntia. Aurinko paahtoi, pitkältä tuntui 

matka. Apteekista ostettiin malarialääkettä leirille.  

Kuuden jälkeen olen vain huilannut. Olen myös pessyt itseni lämpimällä vedellä, jota tuodaan ovemme 

eteen aamuin illoin kanisterilla.  

3.11.18. Moyo, Uganda 

Kävin taas kävelemässä punaisella hetkellä auringon noustessa ja nautin elämästäni. Naiset olivat kaivolla 

täyttämässä kanistereitaan. Jäin juttelemaan. ”This is not heavy”, sanoi 160-senttinen nuori nainen. Koetin 

nostaa tytön astiaa, enkä saanut sitä ilmaan kuin viisi senttiä. Hän itse nostaa hujautti sen keveästi päänsä 

päälle ja kantoi kotiinsa ties miten pitkän matkan.  

Tie oli täynnä koululaisia. Kävin yhden kansakoulun portilla. Kello oli silloin seitsemän. ”Milloin pääsette 

kotiin?” tiedustelin lapsilta. Neljältä, he vastasivat. He ovat siis koulussa seitsemästä neljään. Luulisi siinä jo 

jotakin opittavan. Ruokaakin kuulemma saadaan, toisin kuin pakolaisleirien kouluissa.  

Liikkeelle piti lähteä puoli yhdeksältä, mutta tietysti vähän myöhästyttiin. Tavarat oli näet pakattava sitä 

ennen. Rukoilin mielessäni, että seuraava majapaikka olisi yhtä hyvä kuin se, mistä lähdimme, sillä 

viettäisimme siellä viisi yötä.  



Saavuimme rynkytysmatkan jälkeen Bidibidin leirille kymmeneltä. Juotiin teetä. Pastori Niko piti hartauden. 

Sitten pääsin minä kentille. Kävin läpi, miten piiriä pitää vetää. Jaoin porukan neljään ryhmään: miehet, 

naiset, koulupojat, koulutytöt. Valitsin vetäjät niistä, jotka olivat olleet mukana koko edellisen päivän ja 

käyneet ristin ryövärin kysymykset läpi kotonaan. Tai niinhän minä luulin. Naisten ryhmään ei meinannut 

millään löytyä vetäjää.  

Sitten vain piirit pyörimään. Huomasin heti, että miesten ryhmän vetäjä lukee monta kysymystä peräkkäin. 

Pistin evankelistan valistamaan vetäjiä, että niin ei saa tehdä. Tyttöjen ryhmä kutsui papin apuun. Mikä 

hätänä? Se ettei me ymmärretä kysymyksiä. Ei englanniksi eikä acholiksi. Tytöt eivät todellakaan tienneet, 

edes mitä sana ”surprised” tarkoittaa. Mikä sellaisesta raamattupiiristä tulee? Annoin siis periksi ja kutsuin 

evankelistan jatkamaan vetämistä.  

Aikaa oli kulunut 20 minuuttia, kun menin kysymään naisten ryhmästä, mihin asti he olivat päässeet. He 

käsittelivät vasta ensimmäistä kysymystä!!! ??? Mitä he siis olivat tehneet? Kutsuin toisen evankelistan 

hätiin.  

Mutta poikien ryhmässä piiri oli sujunut oikein hyvin. ”This was fantastic!” sanoi vetäjä. Muutkin ryhmät 

olivat loppujen lopuksi tyytyväisiä piiriinsä. Minulle koko homma oli ollut taas varsinaista uskon koulua. 

Paholainen kuiskutti korvaani: Näethän, ettei tästä tule mitään!  

Mutta Herra lähetti Pyhän Henkensä apuun taas kerran. Kaikesta huolimatta teksti käytiin läpi ja saattoi 

ehkä jäädä osanottajien mieleenkin. Pakolaiset eivät lue Raamattua, koska he eivät osaa lukea omaa 

kieltään eivätkä englantia. Sitä paitsi heillä ei ole Raamattuja. Kaikki Raamatun kertomukset opitaan vain 

pyhäkoulussa tai saarnateksteistä.  

Kun kaikki olivat taas kirkkosalissa, saarnasin vähän aikaa ristin ryöväristä. Että hän oli yhtä paha mies kuin 

Etelä-Sudanissa riehuvat murhaajat. Ei hänellä varmaan ollut synnintuntoa, ennen kuin hän näki, miten 

Jeesus rukoili vihollistensa puolesta. Vasta silloin hän tajusi: noin minunkin olisi pitänyt elää.  

Ei ryöväri uskonut pääsevänsä taivaaseen. Tyytyi pyytämään, että Jeesus muistaisi häntä valtakunnassaan. 

Silti hän sai anteeksi, sillä Jeesus kärsi hänenkin syntiensä rangaistuksen. Monet Etelä-Sudanin 

murhamiehet voisivat myös kääntyä Jeesuksen puoleen, jos kuulisivat hänen armostaan.  

Jos sinua painaa jokin synti, jos vaikka teit pahaa ihmiselle, joka on jo kuollut, voit saada anteeksi ihan 

samalla tavalla kuin ryövärikin sai. Jeesus on kärsinyt sinunkin syntiesi rangaistuksen. Se on se ilosanoma, 

glad tiding, jota nämä raamattupiirit tahtovat olla julistamassa. Näin minä julistin.  

Seuraavaksi ryhmä jaettiin kahtia: Liisa opetti naisia puun alla ja Antti miehiä kirkossa. Liisa puhui naistyöstä 

ja Antti pienryhmien tärkeydestä. Minä istuin kirkon seinustalla auringonvarjopressun alla, rukoilin 

rukouksiani, join salaa kahvia ja hätistin kärpäsiä noin 12-vuotiaan pojan naamalta, joka makasi 

malariakohtauksen kourissa varjon alla.  

Päivä oli niin kuuma, että olin kerrassa sulaa. En ehkä juonut tarpeeksi, ja voimat alkoivat olla tyystin 

lopussa. Söimme vielä ennen lähtöämme. Onneksi ruoka on joka paikassa tosi hyvää.  

Niin me sitten läksimme jatkamaan matkaa Moyo-nimiseen kaupunkiin, mutta ensin meidän piti käydä 

katsomassa toista kirkkoa Bibibidin leirin ykkösvyöhykkeellä. Pakolaisleiriä ei olisi luullut leiriksi, vaan 

tavalliseksi afrikkalaiseksi maaseuduksi. Ensimmäiset pakolaiset ovat tulleet tuolle seudulle kaksi vuotta 



sitten, ja nyt väki jo asuu omissa majoissaan ja viljelee maaplänttiään. Itse he ovat majansa rakentaneet ja 

plänttinsä raivanneet metsästä tai pensaikosta kuokan avulla. Nyt se jo tuottaa satoa: maissia, kassavaa, 

auringonkukkaa. Joidenkin majojen eteen oli istutettu koristekukkiakin. Ja kaikkialla on tosi siistiä.  

Kun vain leirin lapset ja nuoret saisivat kunnon koulutuksen, niin jotenkin tulevaisuus voisi olla 

toivorikkaampi. Mutta kun YK:n koulujen luokissa on satoja oppilaita, jotka eivät opi siellä paljon mitään. 

Tätä valitti sekin tyttö, jonka olin nähnyt videolla (ja jonka koko muu perhe on tapettu).  

Moyoon saavuimme kuuden maissa. Tämänkertainen vierasmaja osoittautui hienommaksi kuin olin 

osannut toivoakaan. Helpotuksesta huokaisten vedin tavarani huoneeseeni. Kylppärissä on suihku, josta 

tulee kuumaa vettä. Pesin itseni ja virkistyin huomattavasti. Sitten söin ruisleipää ja pussikeittoa, mutta 

homejuustoon en voinut enää koskea; se oli muuttunut velliksi kuumassa autossa.   

Menin aikaisin nukkumaan sen onnellisen tietoisuuden vallassa, että edessä olisi kokonainen vapaapäivä. 

Tosin iloani himmensivät hieman ne kaksi elävää oliota, jotka löysin sängystäni ja joita heti kuvittelin 

mangomadon esiasteeksi. Se matohan menee ihon alle munimaan, ja toukka saattaa kasvaa 

kolmesenttiseksi. Vai onkohan tämä nyt taas legendaa.  

Yö oli tukalan kuuma, mutta nukuin silti yhdeksän tuntia. Nyt olen levännyt tarpeeksi.  

3.3. illalla. Moyo, Uganda 

Oli IHANAA herätä vapaapäivän aamuun hyvässä vierastalossa. Läksin lenkille ennen seitsemää ja kävelin 40 

minuuttia. Ison tien takaa löysin hiekkatien, joka osoittautui sanomattoman kauniiksi. Suuria, kukkivia puita, 

Japanin ääniä: lepinkäisen huuto ja syksyn sirkkojen siritys. Koska oli lauantai, ei koululaisia näkynyt 

missään.  

Aamiaisella tarjottiin pannukakkuja, ihanaa, ihanaa. Nautin joka palasesta. Vasta puristettu mangomehukin 

oli sanomattoman hyvää. Aamiaispöydässä Emmanuel ehdotti, että pitäisin toisen koulutuksen vetäjille ensi 

vuonna.  

5.11.18 Moyo, Uganda 

Aamulenkki oli yhtä ihana kuin edellisenä päivänä. En tiedä, monelleko lapselle olen tällä matkalla hymyillyt 

ja montako olen tervehtinyt. Satoja heitä on. Hymy ei maksa mitään, ja siitä jää hyvä mieli. Jokainen lapsi 

tässä maailmassa on hymyn arvoinen, etenkin nämä aidot ja ihanat afrikkalaislapset.  



 

Aamiaisella ei ollut pannukakkua sen enempää kuin mangomehuakaan. Oli paistettua kanaa ja perunoita. 

Kävin hakemassa puuropussin pettymystä nieleskellen, mutta sitten keittiössä paistoivat minulle 

erityisletun.  

Liikkeelle lähdettiin jo kahdeksalta. Tie oli rynkytystietä, se kulki metsässä ja yhden puronkin ylitimme. 

Afrikkaa näkyi joka suuntaan satojen kilometrien säteellä. Yhtäkkiä kaukana alkoi siintää järvi. Ei, ei se 

ollutkaan järvi, se oli Niili.  

Tunnin päästä tulimme Morobin leirin reunalle. Sieltä nousi evankelista David meidän kyytiimme. (Nimi 

muutettu.) Loppumatka mutkitteli YK:n rakentamilla pikkuteillä.  

Leiri on seisonut tässä kaksi vuotta. Ison puun alle oli pystytetty pressukirkko. Puuhun oli kaiverrettu neljä 

suurta ristiä; sen alla oli näet pidetty kokouksia jo ennen kirkkoteltan valmistumista. Oli tosi hyvä ilma, tuuli 

puhalteli pitkin laakeaa aakeaa. Mutta vähitellen tuli kuuma, kirkossa jopa tosi kuuma. Tämä kuumuus on 

onneksi kuivaa.  

Pieneen kirkkoon ahtautui 160 nuorta ihmistä ja kymmeniä lapsia päälle. Miehiä ei ollut ollenkaan ja 

naisiakin aika vähän. Olin näkevinäni ihmisten kasvoilla surua, syvää surua. Miten paljon orpoja tuon kirkon 

jäsenissä lieneekään? Liisa jututti yhtä poikaa ennen jumalanpalveluksen alkua. Häneltä olivat kaikki 

sukulaiset kuolleet paitsi yksi täti.  



Jumalanpalvelus oli uuvuttava, millään muulla sanalla sitä ei voi kuvata. Kesti yli neljä tuntia. Ensin 

kastettiin neljä lasta (joista yksi huusi koko ajan kuin syötävä) ja kaksi puolikasvuista poikaa. Kaikki tapahtui 

englanniksi. Sitten jatkettiin kahden kastetun pojan konfirmaatiolla. Sen jälkeen kuorot. Lapsikuoroja oli 

kolme, koska väkeä tuli kolmesta eri paikasta. Nuorisokuoroja samoin. Jokainen käytti varttitunnin 

laulujensa laulamiseen. Ohhoijaa. 

Mutta laulaminen on noille lapsille ja nuorille varmaan heidän elämänsä ainoa huvi. He upottavat koko 

sydämensä lauluunsa. Yhden laulun sanat nostivat kyynelet silmiini. Jotenkin näin se meni.  

Ei ole isää, hän kuoli sodassa 

eikä äiti tiedä, mitä tehdä.  

Herra, minne me menisimme, 

Herra muista meitä.  

Emme tiedä missä olemme 

Kongossa vai Ugandassa,  

Herra, mitä meidän pitäisi tehdä, 

Herra muista meitä.  

Antti saarnasi Vuorisaarnan autuaista. Autuaita ovat murheelliset, sillä he saavat lohdutuksen, sanoi Sana. 

Herra, lohduta sinä näitä kärsiviä ihmisiä, huusi sydämeni. Sen jälkeen oli vielä ehtoollinen, jolle tuli 

kymmeniä nuoria ihmisiä. Diakonissa piti huolta, että kaikki sujui asiallisesti; hän tuntee kaikki kirkossa 

kävijät. Sitten tervehdykset, jotka nekin kestivät hyvän aikaa. Ja kaiken huipuksi hyvästelypiiri kirkon edessä. 

Yli kahtasataa hikistä kättä piti puristaa.  

Lopulta pääsimme lähtemään hotellille. Kello oli kai viisi, kun saimme ruokaa, ja minä saatoin ottaa 

malarialääkkeeni.  

5.11.illalla. Moyo, Uganda 

Onko se niin, että kun elämä on parasta ollut, on se työtä ja vaivaa ollut? Tämä päivä oli kyllä molempia. 

Olin nukkunut yhdeksän tuntia ja kulkenut taas aamulla ihanan lenkkini vihreyden keskellä, pitkin punaista 

tietä. Puoli yhdeksältä lähdimme leirille. Antilla oli ollut yöllä oksettava olo, mutta hän ei valittanut, kuten 

Saarenkedot eivät yleensäkään valita yhtään mistään.  

Ajoimme runsaan tunnin matkan Morobiin. Ensin meidän piti mennä leirin toimistoon, jossa kaksi miestä 

meitä syynäsi. Toinen ilmoitti olleensa pakolaisena Etelä-Sudanissa kymmenen vuotta lapsena, silloin kun 

täällä Pohjois-Ugandassa riehui julma ”vapautusarmeija”. Käynti oli vain muodollisuus.  

Saavuimme puoli yhdeltätoista kirkolle, siis kaksi tuntia myöhässä. Luulimme saavamme teetä janoomme, 

mutta olimme väärässä. No tea. Läheisestä koulusta ryntäsi parisataa lasta meitä tuijottamaan. Otin 

valokuvia, ja lapset olivat riemuissaan.  

Emmanuelin aamuhartauden jälkeen minä rupesin uskossa vetämään piiriä Sakkeuksesta koko porukalle. 

Paholainen oli saanut minut uskomaan, ettei se onnistuisi tässä kirkossa, jossa ei ole aikuisia nimeksikään. 

Mutta diakonissa olikin sellainen tulkki, että homma alkoi sujua heti alusta asti kuin tanssi. Sakkeus käytiin 

läpi ja oivalluksia tehtiin. (Diakonissan mies opiskelee tällä hetkellä papiksi Keniassa.) 



Kello oli melkein yksi, kun lopetin. Teetä ei vieläkään kuulunut, joten pyysin saada sitä kupillisen. Liisa joutui 

inspiroimaan lapsille oman kokouksen sillä aikaa, kun Antti opetti pienryhmien tärkeyttä. Liisalla ei ollut 

kuvia eikä mitään havaintomateriaalia, mutta hän vetäisi silti hihastaan lapsille tunnin kokouksen.  

Liisa kertoi kyselleensä lasten toivomuksia: mitä te toivoisitte eniten elämässänne. Yksi noin seitsenvuotias 

pikkutyttö oli sanonut, että hän toivoisi saavansa aseen ja voivansa ampua vihollisensa. Mitä se lapsi oli 

nähnyt vihollistensa tekevän, sitä minä en edes kärsi kuvitella.  

Sitten minun piti jatkaa toisella raamattupiirillä. Kokosin kirkon etuosaan kahdeksan henkeä ja rupesin 

vetämään katon läpi laskettua miestä. Diakonissa osasi taas tulkita niin, ettei kenenkään mielenkiinto 

herpautunut. (Paitsi niiden, jotka nukkuivat raamiksen ajan autuaan unta.)  

Kysymyksiini tuli aika fantastisia vastauksia. Esimerkiksi, että Jeesus avasi kattoon reiän ihmeen kautta. 

Mutta kun teksti sanoo, että kantajat sen avasivat, minä väitin vastaan. Loppuun päästiin joka tapauksessa 

kunnialla, ja osanottajat suorastaan iloitsivat evankeliumista. Että näet Jeesus on se uhri, joka 

halvaantuneen miehen syntien anteeksisaamiseen tarvittiin.  

Oli kuuma, kuuma, kuuma. Pyyhin hikeä kasvoiltani koko ajan. Sitten pilvistyi vähän, ukkonen jyrähti ja 

kirkon läpi puhalsi viileähkö tuuli. Kiitos Herralle siitä.  

Syödessä juttelin diakonissan kanssa. Kävi ilmi, että hän oli Matongossa, Keniassa, kun minä pidin siellä 

diakonissaoppilaille kahden tunnin koulutuksen kolme vuotta sitten. Harjoittelupaikassaan tämä nuori 

nainen oli pitänyt raamattupiiriä päivän evankeliumitekstistä itse keksimillään kysymyksillä. Voi miten 

ilahduinkaan tämän kuullessani! Ei sekään kahden tunnin koulutus siis hukkaan mennyt. Ja nyt diakonissa 

osaa kyllä jatkaa tällä Morobin leirilläkin siitä, mihin minä jään.  

Paluumatkalla Emmanuel innostui kertomaan kauheita kokemuksiaan sodasta. Sudanin ensimmäinen sota 

alkoi, kun hän oli vain kolmentoista. Jo sodan ensimmäisenä päivänä hän näki auton ajavan maamiinaan ja 

ruumiiden lentelevän ympäriinsä. Samana päivänä tapettiin kylän kaikki dinka-heimon jäsenet. Tai ei kaikkia, 

yksi joukko pääsi pakenemaan katoliseen kirkkoon, missä pappi otti heidät vastaan. Poliisi ja armeija eivät 

suostuneet heitä suojelemaan.  

Niitä näkyjä Emmanuel ei sano unohtavansa koskaan. Sen päivän jälkeen hän ilmoitti vanhemmilleen 

lähtevänsä Khartoumiin. Isä antoi luvan, koska muuten poika olisi joutunut armeijaan tai ehkä kapinallisten 

joukkoihin. Poikia pakotettiin noihin joukkoihin sillä tavalla, että perheitä tapettiin ja raiskattiin ympäri 

kylää. Sitten pojalle luvattiin säästää hänen perheensä, jos hän vain lähtee sotaan. Moni lähti siinä 

tilanteessa.  

Kun tämä toinen sota alkoi Etelä-Sudanin Jubassa vuoden 2015 joulukuussa, Emmanuel oli kirkolla ja perhe 

kotona. Kotiin ajaessaan hän näki satoja ja tuhansia ruumiita kaduilla. He olivat kapinallisten tappamia 

sotilaita ja poliiseja. Silloin nuer-heimon jäsenet joutuivat väkivallan kohteeksi.   

Hiljaisina me muut näitä juttuja kuuntelimme.  

Hotellille selvittyämme kello oli vasta neljä. olisin viettänyt vapaa-aikaa, mutta mahassa rupesi kiertämään 

ilkeästi. Olisiko sen aiheuttanut aamiaisella tarjottu vesimeloni tai ehkä kuuma maito? Luulin, että näin 

hyvässä hotellissa niitä uskaltaisi maistaa, mutta ilmeisesti olin väärässä. Makasin siis sängyssä venttinä ja 



voimattomana. Jossain vaiheessa kuitenkin piristyin ja rupesin lukemaan Albert Speerin elämänkertaa 

englanniksi.  

Nyt olen päässyt tämän matkan puoleenväliin. Ensi viikolla tähän aikaan valmistaudun viimeiseen yöhöni 

Ugandassa.  

Illalla 6.11.18 Moyo, Uganda 

Päivä alkoi taas ihanalla aamukävelyllä, ensin punaisen hetken aikaan, sitten auringon noustessa kaukaisen 

vuoren takaa. Sirkat sirkuttivat, linnut visersivät, kukko kiekui, vuohet määkivät, muuten oli hiljaista. 

Afrikkalaiset tekivät aamuaskareitaan. Moni lapsi lakaisi pihaa puunlehdistä. Kyllä tämä Uganda on siisti 

maa.  

Lähdimme Morobin leirille puoli yhdeksältä. Matkalla ostimme basaarista muutaman miesten t-paidan 

vaatejakeluun. Koululta ryntäsi satoja lapsia kirkon pihaan minua katsomaan. He raukat odottivat vain että 

huomaisin heidät ja hymyilisin heille. Rakkautta kaipaavia pieniä ihmisiä satamäärin.  

Ohjelma alkoi myöhässä, kuten aina. Antti piti hartauden ylösnousemuksesta: että haudat aukenevat 

kerran. Se lohduttaa varmasti omaisensa menettäneitä. Minä opetin, miten piiriä vedetään. Sitten jaoin 

koko ison ryhmän neljään osaan: diakonissa veti piiriä 30 naiselle, kolme evankelistapoikaa miehille.  

Muuten meni kohtalaisesti, mutta toisen poikapiirin vetäjä ei osannut kääntää sivua käytti koko tunnin ajan 

viiden ensimmäisen kysymyksen käsittelyyn. Harmitti. Siksihän minä vetäjille oppaat annoin edellisenä 

päivänä, että he lukisivat kysymykset läpi edeltä käsin. Mutta naiset iloitsivat piiristään ihan erityisesti.  

Antti ja Liisa pitivät omat puheensa, toisen miehille, toisen naisille. Kuulin, mitä toivomuksia miehet Antille 

esittivät: polkupyöriä ja Raamattuja evankelistapojille. (Heitä on täällä toistakymmentä. He ovat nuoria 

poikia, joita koulutetaan evankelistoiksi.) Kun sotilaat tai kapinalliset hyökkäsivät itse kunkin kylään, ei siinä 

Raamattua menty hakemaan majasta, vaan juostiin kirjaimellisesti henkensä edestä pakoon. Ja moni siitä 

verilöylystä selvinnyt ryöstettiin vielä pakomatkan varrella.  

Yhteen asti lämpötila oli inhimillinen, koska taivaalla oli yläpilveä ja kirkon yli puhalsi tuuli. Sitten rupesi 

olemaan ahdistavan kuumaa, mutta ei sentään samanlaista kuin sunnuntaina. Moyossa mittari näytti 33 

astetta, pahimmillaan ehkä 35.  

Yksi poika toi minulle itse kirjoittamansa kirjeen. Tämä F. kertoi isänsä ja äitinsä kuolleen ja äitipuolensa 

olevan tosi ilkeä. Poika tahtoisi opiskella ja pyysi stipendiä. Juttelin hänen kanssaan myöhemmin. Olin jo 

katsonut toista maailman surullisimman näköistä poikaa (joka veti piiriä) ja miettinyt, hymyilleekö tuo 

ihmisen lapsi enää koskaan. Nyt kävi ilmi, että hän oli kirjeen kirjoittaneen F:n (16v.) veli, ikä 18 vuotta. 

Kaikki muut perheen jäsenet olivat kuolleet verilöylyssä. Nykyinen äitipuoli ei ole kristitty ja kohtelee noita 

poikaparkoja tosi huonosti.  



 

Rupesin itkemään. En kuitenkaan luvannut mitään muuta, kuin että kerron heistä Suomessa. Sitten menin 

kyselemään diakonissalta mitä voisin tehdä juuri noiden poikien hyväksi. Haluaisin auttaa edes joitakuita, 

vaikka se onkin kuin itikan aivastus itämeressä. Onko heidän kaltaisiaan orpoja tässä kirkossa monta? ”On 

toki”, vastasi diakonissa. ”Koko tuo tyttöjen rivi tuossa etupenkissä on samassa tilanteessa: ei isää, ei äitiä.”  

Olin saanut sadan euron lahjoituksen juuri ennen lähtöäni. Annoin diakonissalle sen verran rahaa, että hän 

voisi ostaa kaikille nuorille saippuan. Diakonissa kertoi myös leskestä, jonka tilanne on epätoivoinen, joten 

jätin hänelle 25 euroa. Samoin naiselle, joka elättää kodissaan 15 lasta ja nuorta, vaikka itsekin on leski. 25 

euroa on iso raha Ugandassa.  

Diakonissa kertoi meille seurakunnan tarpeista. Termiitit syövät kirkon tukipuut, ja koko pytinki romahtaa 

kasaan kahden kuukauden sisällä. Kirkkoon tarvittaisiin tiiliseinät, ja tiiliähän afrikkalaiset osaavat tehdä itse. 

Toiseen kirkkoon tarvittaisiin alttaripöytä. Ja sitten tarvittaisiin rahaa matkustamiseen, että nuoret 

pääsisivät pääsykokeisiin ja sairaat lääkäriin vähän pitemmänkin matkan päähän.  

”Millä sinä lohdutat näitä ihmisiä?” kysyin diakonissalta. ”En millään muulla kuin Jumalan sanalla”, hän 

vastasi. ”Muu lohdutus ei auta. Me rukoilemme, että se ja se ihminen parantuisi, mutta Jumalalla on usein 

toinen suunnitelma.” Nämä ihmiset uskovat siis Jumalan suunnitelmaan myös tragedian iskiessä. Monet 

heistä tarvitsisivat traumaterapiaa. Mikä noista pojistakin tulee, jos he saavat hautoa katkeruuttaan ja 

kauheita muistojaan ihan yksin?  

Aikuiskoulun pitäjät tulivat vielä jututtamaan Anttia ja Emmanuelia. He opettavat myös luterilaisia 

kristittyjä, mutta rahaa tarvittaisiin lisää. Se onnettoman näköinen leskikin on samaisessa luokassa; hän 

haluaisi niin hartaasti oppia kirjoittaman edes oman nimensä ja lukemaan Raamattua omalla kielellään.  



Otimme paluumatkalle mukaamme yhden evankelistapojan, joka oli käynyt tervehtimässä äitiään Morobin 

leirillä ja oli nyt palaamassa Etelä-Sudaniin. ”Mitäs Etelä-Sudaniin nyt kuuluu?” kysyin, ja poika vastasi, että 

hyvää kuuluu. Sellaista vastausta ei vielä kukaan ole tähän kysymykseen antanut. Mutta tämä poikapa 

uskookin uunituoreen rauhansopimuksen pysyvyyteen. (Tähänastiset eivät ole pitäneet kutiaan.)  

Poika kertoi, että hänen nenässään kasvaa jokin kasvain. Hän oli käynyt lääkärissä Morobin leirillä, mutta ei 

ollut saanut tältä muuta apua kuin vähän kipulääkettä. Nenää ei edes tutkittu. Oi Herra, armahda tuotakin 

nuorta miestä, paranna hänen nenänsä, rukoilin mielessäni. YK pitää leireillä klinikoita, mutta valitettavasti 

osa niiden lääkkeistä ja varusteista valuu vapaille markkinoille. Korruptio on valitettavan yleistä tällä 

mantereella.    

Olimme hotellilla vasta puoli kuudelta. Äiti oli soittanut numerooni kahdesti. Kun näin sen, ahdistus iski 

kimppuuni. Miten äiti yleensä on onnistunut löytämään puhelimestaan minun nimeni? Hänen täytyy olla 

ihan epätoivoinen. Puoli vuotta olin hänen kanssaan jatkuvasti, mutta sitten hävisin kuukaudeksi. Se on liian 

pitkä aika – mutta eikö se ollut Herran tahto? En yksinkertaisesti voi nähdä tätä matkaa muuna kuin Herran 

tahtona. Miksi muuten olisin ostanut liput Kampalaan niin hirveän aikaisin, huhtikuun alussa? Äidin 

sairastuttua en olisi sellaisia lippuja enää hankkinut.  

 

Illalla 7.11. jossain – kuten minusta tuntuu – Jumalan selän takana  

Nukahdin eilen illalla sammakkokuoron lauluun ja heräsin sirkkojen konserttiin. Matkustuspäivä alkoi hyvin. 

Kävin ihanalla aamulenkilläni ja otin kuvan lapsiporukasta, joka jo osasi minua odottaa erään puun alla.  

Läksimme ennen yhdeksää ajelemaan eteenpäin pitkin Sudanin rajaa. Ajelimme hiljaisia metsäteitä. Minua 

vähän pelottikin, sillä netissä oli ollut ankara kielto: turistit eivät saa mennä viittäkymmentä km lähemmäksi 

sitä rajaa. Emmanuel oli kertonut nähneensä eteläsudanilaisia sotilaita ja poliiseja Moyossa – he jahtaavat 

kuulemma kapinallisia tältäkin puolelta rajaa.  

Jos puskasta olisi ilmestynyt aseistautunut porukka, me emme olisi mahtaneet sille yhtään mitään. Mutta 

Saarenkedot eivät pelkää, ja vielä vähemmän pelkää Emmanuel. Miten minä siis kehtaisin ruveta tässä 

höttöilemään. Herra varjelee kidnappaukselta ja jollei varjele, on hänellä toinen suunnitelma.  

Ajoimme matalan vuoriston läpi Niilille. Seutu oli rehevää ja kaunista. Iloitsin kovasti saadessani tällaisen 

kiertoajelun Ugandan pohjoisosissa, sillä sellaista ei voi ostaa rahallakaan. Ja sitten mentiin lautalla Niilin yli. 

Sehän vasta seikkailu olikin. Tosin minua luonnonystävää murehdutti se seikka, ettei Niilillä näkynyt 

ainuttakaan kahlaajaa eikä ainuttakaan vesilintua. Mitä niille on tapahtunut? Ja yhden inhottavan vesililjan 

lähettämiä pikku lauttoja purjehti joka puolella. Silti Niili oli leveä ja kaunis, papyruksineen kaikkineen. 

Seuraava tie oli töyssyinen, mutta viimeiset seitsemänkymmentä km ajelimme oikein tasaista hiekkatietä.  

Lamwon leiri on perustettu vasta viime vuonna, ja nyt siellä on jo 35000 asukasta. YK:kin toimii vielä 

teltoista käsin. YK:n tontti oli toivottoman kuuma paikka – kuin paistinpannu – ja siinä meidän oli kuitenkin 

odotettava hyvä tovi. Vessa oli yhtä kuin reikä sementtilattiassa. Siitä asennosta ei meikäläinen meinaa 

enää päästä pystyyn, toisin kuin nuorena Japanissa.   

Tämänkertainen leiripäällikkö oli uskovainen mies ja toivotti meidät sydämellisesti tervetulleeksi 

alueelleen. ”Me koetamme saada ihmiset palaamaan maalliseen kotiinsa ja te taivaalliseen”, hän hymyili. 



Odotin pahaa tältä viimeiseltä hotelliltamme, enkä erehtynytkään. Evankelista ei ollut löytänyt meille 

mitään yösijaa. Kovan yrittämisen jälkeen Emmanuel ja Antti saivat minulle varatuksi huoneen yhdestä 

karjakeittiöstä ja Saarenkedoille toisen viereisestä ja vielä alkeellisemmasta karjakeittiöstä. Emmanuel itse 

joutui varmaan yöpymään jossain navetassa. (Tämä oli siis kuvaannollista puhetta.) 

Kaksi naruun sidottua kukkoa tervehti minua majapaikkani pihan nurkassa. Kohta niiltä katkaistaisiin kaula. 

Pihalla pesi yksi nainen pyykkiä, narut olivat jo vaatteita täynnä. Minulle avattiin ovi sementtilattiaiseen 

huoneeseen, jossa oli sänky ja pöytä. Ei mitään läpeä, mitä voisi pitää auki. Ei naulaa, johon voisi ripustaa 

tavaroitaan. Huoneessa haisi ihan selvä täystuho, siis DDT. Sitä hajua en olekaan nenässäni tuntenut sitten 

kuin lapsena.  

Vessa on yhteinen, kyykistymistyyppiä, ja suihku vieressä. Kummankaan ovea ei saa säppiin. Eikä suihkussa 

ole paikkaa, mihin jättää vaatteensa.  

Join kahvit, jotka olin tuonut mukanani edellisestä hotellista. Sitten menin vessaan ja suihkuun. Sen jälkeen 

olen lukenut Speeriä, onneksi minulla on tuo kirja mukana. Sitä lukiessani unohdan kaiken muun.  

Huomenna pidetään kurssi puun alla, oletettavasti hirveässä kuumuudessa. Miten minä sen jaksan? Ja 

millainen minulla on tulkki? Jätän tämän kaiken plus vielä äitini sinun hyviin käsiisi, oi Herra.  

 

Illalla 8.11. Palabek, Uganda 

Yöllä oli tukahduttavan kuuma. Jouduin välillä vilvoittelemaan itseäni käsiviuhkallakin. Sängyssä oli 

hyttysverkko, mutta ikkunassa ei ollut. Luin Speeriä otsalampun valossa, koska en uskaltanut pitää 

sähkövaloa päällä. (Useinhan täällä on sähkökatkojakin.) Patterit simahtivat. Piti siis pistää kattovalo päälle, 

minkä tuloksena hyttysiä tulvi sisälle avoimesta ikkunasta ja tuuletusaukosta. Tämä ns. hotelli on kurja 

paikka, jonka rinnalla Mongolian huonoinkin majapaikka tuntuu nyt luksukselta. 

Sitten tuli taas aamu. Ilma huoneessani oli jäähtynyt alle 30 asteen, ja ulkona oli oikein miellyttävä sää. 

Kävin kävelemässä ja huomasin, että kaunista maisemaa löytyy Palabekistakin. Laaja savanni, kaukaiset 

kukkulat, suuret puut, korkea ruoho, kukkiakin seassaan. Pitkäsarviset lehmät laidunsivat ruohikossa. 

Koululaiset olivat likaisemmissa ja reikäisemmissä vaatteissa kuin edellisissä kaupungeissa.  

Tiesin, ettei Lamwon leirillä ole vielä pressukirkkoa, mutta olin satsannut suureen puuhun. Ei puhettakaan 

sellaisesta. Oli pari kolme pienehköä puuta, joiden läpi aurinko pääsi porottamaan päähämme. Käsivarren 

paksuisista rangoista oli tehty kirkonpenkit niin, että ne oli laitettu maahan upotettujen Y:n muotoisten 

oksantynkien varaan. Noilla epämukavilla penkeillä istui jo suuri joukko lapsia, jotka rupesivat kohta 

laulamaan.  

Tervehdin pastoria ja evankelistoja; heitä on täällä neljä. Heille ei muuten makseta mitään palkkaa. Kättelin 

myös naisia, jotka hämmensivät erikokoisia patoja avotulella yhden majan edessä. Tämä leiri on niin uusi, 

että täällä asutaan vielä ihan teltannäköisissä teltoissa. YK nimittäin antaa ensi hätään vain pressun, josta 

kukin saa rakentaa itselleen millaisen majan haluaa. Varmaan noissa teltoissa on kuuma päivällä ja kylmä 

yöllä.  



Saarenkedot tunsivat moniakin pakolaisia, joita he olivat tavanneet Etelä-Sudanissa. Näiden ihmisten kyliin 

hallituksen joukot olivat tehneet erikoisen kauheita hyökkäyksiä. Sitä julmuutta ei kuulemma ole, mitä siellä 

ei olisi harjoitettu.  

Moniko noista ryysyisistä, kauniisti laulavista pikkulapista oli siis orpoja? Mikä kaikkea pikku raukat 

lienevätkään elämässään nähneet? Monella oli kovin surulliset kasvot, jotka kirkastuivat vain laulun ajaksi.  

 

Ohjelma sujui kuten edellisilläkin leireillä, paitsi että lapsiosanottajia oli paljon enemmän kuin muualla. 

Mutta kyllä naisia ja nuoria poikiakin tuli koolle muutama kymmen. Minä koetin kestää kuumuutta. Liisan 

puheen aikana ryhdyin lääkäriksi. Yhdellä tytöllä oli avohaava kintussaan, joten koetin puhdistaa sitä 

kosteuspyyhkeeseen kaatamallani käsidesillä. Tyttö rupesi itkemään ja juoksi kotiinsa. Eräällä pojalla oli 

pieni paise jalassaan, kuin ampiaisen pisto. Vetäisin sitäkin käsidesillä. Sitten huomasin, että vielä yksi tyttö 

sairasti malariaa. Kyyrötti raukka penkillä jonkinlainen likainen filtti korvillaan. Koettelin otsaa: korkea 

kuume.  



Kun Liisa oli päässyt puheensa loppuun, kutsuin hänet paikalle. Malaria tai keltakuume, totesi Liisa. Tytön 

äiti ei ollut paikalla, mutta vähän matkan päässä jakeli YK (?) leiriläisille lääkkeitä. Liisa lähetti sairaan tytön 

sinne jonkun naisen kanssa.  

Kaupunkiin palattuamme menimme kirpparille ostamaan lastenvaatteista. Paljon saimmekin kasaan 12 

eurolla.  

10.11.18 Gulu, Uganda 

Auringonnousun enne värjäsi taivaan leimuavan punaiseksi, kun avasin surkean hotellini oven puoli 

seitsemältä. Vielä yksi kävelylenkki Palabekin kylässä. Monta kymmentä hyvää huomenta resuisille 

koululaisille, jotka toisinaan vastasivat, toisinaan vain katsoivat minua ihmeissään.   

Setvin vaatteitani aamulla: mitä vien Suomeen, mitä jätän leirille. Aamiaista ei saatu. Minä sentään söin 

pussipuuroni, mutta muut kolme eivät syöneet mitään, joivat vain kahvikupposensa. Lähdimme Lamwon 

leirille aikaisin ja aloitimme kokouksen aikaisin. Malariaa sairastanut tyttö oli saanut lääkettä ja toipunut, ei 

hänessä ollut enää kuumetta ollenkaan.  

Ensin oli pastorin aamuhartaus, sitten kuorot halusivat esiintyä meille. Niitä oli neljä, pienten lasten kuoro, 

isompien lasten kuoro, nuorten kuoro ja naisten kuoro. Hienosti ne kaikki esiintyivät, lauloivat sydämen 

kyllyydestä ja tamppasivat maata jaloillaan niin, että pöly lensi. Nuo kuorot ovat pakolaisille täyttä terapiaa. 

Kuuntelimme ja katselimme niitä tunnin.  

Sitten minä selitin piirin vetämistä ja jaoin porukan neljään osaan. Ryhmiä olisi pitänyt olla 10, mutta mistä 

olisin saanut vetäjät? Luettiin teksti yhdessä ja minä kerroin sen vielä omin sanoin, siis ryövärin ristillä.  

Joimme teetä välillä. Sitten piirit pistettiin pyörimään. Aurinko paistoi kuumasti, alkoi olla tukahduttava olo. 

Mahani ei ole ollut kunnossa moneen päivään. Varmaan hotellin vesimeloni teki tehtävänsä Moyossa. 

Pahimmassa tapauksessa sain giardian tai ameban, joka tarttuu äitiinkin. Ikinä en enää syö hedelmiä 

missään afrikkalaisessa hotellissa.  

Miesten piirit pyörivät hyvin, mutta naistenpiiriä minun piti auttaa alkuun. Aiheena heillä oli ryöväri ristillä. 

Piiriä veti nuori ja hento evankelistan vaimo. Ryhmä oli kauhean iso eikä vetäjän ääni meinannut 

kuulua. ”Oletko sinä koskaan rukoillut vihamiehesi puolesta, kuten Jeesus tässä rukoilee: Isä anna heille 

anteeksi?” kysyin, ja kaikki naiset vastasivat myöntävästi. Ehkä he luulevat, että kysymyksiin on annettava 

hurskas vastaus. Tai sitten he todella ovat rukoilleet tuon rukouksen.  

Piirien päätyttyä oli vielä ruoka, hyvästelytilaisuus ja vaatemarkkinat. Mukanamme tuomamme vaatteet 

leviteltiin sen puun alle, jonka katveessa jumalanpalvelukset pidetään. Ensin saivat pikkutytöt hakea 

itselleen jonkin vaatteet. Sitten pojat, sitten nuoret, sitten naiset. Kaikille ei vaatteita riittänyt. Jokainen 

perhe-kunta sai myös oman saippuatankonsa; Saarenkedot olivat ostaneet niitä 50 kappaletta. Kaikki paitsi 

viimeiset kolme poikaa, heille ei saippuoita enää riittänytkään.  

Menin juttelemaan kokouksen jälkeen juuri noiden poikien kanssa. Kävi ilmi, ettei heillä ole isää eikä äitiä. 

Godwill sanoi olevansa 15-vuotias, Mike ja Joel olivat kolmentoista. Kaksi pojista oli saanut jonkin vaatteen, 

kolmas ei mitään. T-paita hänen päällään oli siinä kunnossa, että siinä alkoi olla enemmän reikiä kuin ehjiä 

kohtia.  



Muistelin omaa isääni, joka joutui pakenemaan sotaa kodistaan Godwillin ikäisenä. Olisin halunnut tehdä 

jotain noiden poikien hyväksi, mutta olimme jo lähdössä pois. ”Mitä te kaikkein eniten toivoisitte 

saavanne?” kysyin pojilta. Vastaus tuli kuin kaapin hyllyltä: ”Knowlegde, tietoa!” Kouluun he haluaisivat, ja 

olivat kyllä niin fiksun tuntuisia, että varmasti he siellä pärjäisivätkin.  

Niine hyvineen minun piti jättää nuokin pojat kurjalle leirilleen. Kyynelet pyrkivät silmiini. Mitä lienevät 

poikaparat jo nähneet ja kokeneet lyhyen elämänsä aikana? Oi Herra, auta heitä! Kysyin pastorilta paljonko 

yhden oppilaan lähettäminen kunnolliseen ugandalaiseen kouluun maksaisi. Noin 250 euroa vuodessa 

kuulemma. 

 

Paluumatka Guluun (jossa Saarenkedot asuvat) sujui kuin tanssi eikä kestänytkään kuin pari tuntia. Yksi 

pelottava kokemus siihen kuitenkin sisältyi: hiilenpolttajat olivat sytyttäneet vahingossa metsäpalon, joka 

oli kärventänyt tien vierukset kilometrien matkalta. Ajoimme pari kertaa ihan roihuavan tulen ohi. Onneksi 

liekit eivät loimunneet tien molemmilla puolilla, vaan vain toisella.  

Olin ihan tööt, nukahtelin takapenkillä. Perillä Gulussa sain käyttööni toisen suomalaisperheen talon, joka 

tuntui taivaalta maan päällä. Yöllä iski ripuli. Huom., se iski vasta nyt, kun minulla on siisti vessa 

käytettävissäni, eikä minun tarvitse mennä karjakeittiön mutkikkaiden käytävien päähän 

kyykistymisvessaan, jonka ovea en edes saa kiinni. En ole enää myöskään leirillä, jonka kaikissa huusseissa 

ei ollut ovea ollenkaan.  

Yöllä satoi vettä ja ukkosti. Nyt on pilvinen päivä. Taivaalla kiertelee kymmeniä haarahaukkoja, ja sieltä 

kuuluu tuon Japanista tutun linnun helmeilevä huuto.  

12.11.18 Gulu, Uganda 

Lauantai oli rauhallinen vapaapäivä. Sunnuntaiaamu valkeni pilvisenä.  Yöllä oli satanut. Mahassa kiersi 

vielä aamupäivällä, mutta vähitellen tilanne rauhoittui.  

Päätimme kuunnella jumalanpalveluksen Raamattuopistolta Radio Dein kautta. Halusin kuitenkin edes 

pistäytyä Herran huoneessa ja kysyin aamulenkille lähtiessäni porttipojalta, missä katolinen kirkko sijaitsee. 

Ei sinne ollut kuin parinkymmenen minuutin kävelymatka.   



Suuri kirkko oli viimeistä sijaa täynnä mustaa kansaa. Sanoisin, että 2000 ihmistä siellä istui; loput seisoivat 

seinänvierillä, oven edessä ja ikkunoiden takana – ja koko ajan virtasi väkeä lisää paikalle. En ole moista 

ennen nähnyt. Jumalanpalvelus alkoi vuoroluvuilla, joita kesti parikymmentä minuuttia. Ehkä siinä oli Ave 

Maria, isämeitä ja uskontunnustus. Sitten laulettiin kaunis virsi, jonka aikana sisälle tuli ristisaatto 

kuoropoikineen ja pappeineen.  Siinä vaiheessa lähdin pois, onnellisena, että olin saanut olla edes hetken 

Jumalan kansan keskellä.  

Ja niin meni se sunnuntai. Nyt on viimeinen aamuni Gulussa. Vielä yksi yö Kampalassa, sitten pääsen 

lähtemään kotimaahan.  

 

13.11.18 Kampala, Uganda 

Yhdeltätoista lähdin kohti Kampalaa erään Philipin kyydissä, lähetyksen autolla. Matkalla poimimme 

Bweyalesta mukaamme pastori Emmanuelin, joka oli myös menossa Kampalaan asioilleen.  

Katselin vihreää Afrikkaa tuntitolkulla. Kerran pysähdyimme syömään ja vessaan, muuten istuimme autossa 

seitsemän tuntia. Välistä juttelimme Ugandan vääristä profeetoista, joita kuulemma on paljon. Yksikin 

väittää olevansa Jeesus, ja juuri hänellä on Kampalan suurin kirkko. Menestysteologia menee kansaan kuin 

kuuma veitsi voihin.  

Kampalan hotellini ei löytynyt helposti. Google map johdatti meidät sellaisille sivukujille, että minä olin 

kauhuissani. Alkoi tulla pimeä. Valottomia mopoja ja pyöriä tulvi vastaamme. Lopulta navigaattori käski 

meitä kävelemään loppumatkan. Auto oli siinä vaiheessa sellaisessa loukossa, ettei siitä päässyt pois kuin 

nytkyttäen peruuttamalla. Ihmisiäkään ei näkynyt, ja tiesin, että Kampala on vaarallinen paikka. Lehdestä 

olin lukenut, että siellä pidetään järjestystä 50000 pyssymiehen voimin.  

Lopulta löytyi eräs poika, joka lähti opastamaan meitä polkupyörällään. Hotelli löytyikin ihan läheltä, ison 

tien varrelta; olimme ajaneet sen ohi. Yö maksoi kolmekymmentä dollaria. Huone on ihan ok. 

Olen miettinyt syntejäni tällä matkalla. Ne ovat ilmeisen selvät, kun vertaan itseäni kärsivällisiin, 

pitkämielisiin ja ystävällisiin Saarenketoihin. Noinhan minunkin olisi pitänyt elää. Olisi pitänyt luottaa 

Jeesukseen ja olla hätäilemättä koko ajan.  

Taivaan järvellä souti kuunsirppi selällään kuin vene.  

 

14.11.18 Qatar  - ei suinkaan Espoo 

Kävelin aamulla hotellin puistossa edestakaisin. Kaksi ibislintua etsi syötävää ruohikosta. Oli harmaata, 

välistä sataa pirautti. Keltaiset linnut rakensivat riippuvia pesiään isoon puuhun suloisesti visertäen. 

Taksi vei minut lentokentälle. Katselin vihreyttä pursuavaa Afrikkaa viimeisen kerran. Viktorian järvi levisi 

rannattomana tien vierellä.  

Nousimme ilmaan kolmen jälkeen ip. Lennon Qatariin piti alun perin kestää 6 tuntia. Jo kesällä siihen 

lisättiin Kigalissa käynti, joten tiesin, että se venyisi kolmella tunnilla. Mutta vielä pari päivää ennen lähtöäni 

olin saanut Qatar Airwaystä sähköpostin, että olisimme Qatarissa puoli yhdeltä yöllä. Minulla olisi noin tunti 

aikaa vaihtaa Helsingin koneeseen.  



Näin Kilimandzaron siluetin auringon laskettua – tunnistin sen huipun pilvien päältä. Istuin ahtaassa 

ikkunapaikassani pääsemättä liikkumaan mihinkään. Väsytti. Jakoja ahdisti. Lento kesti ja kesti. Yhtäkkiä 

ilmoitettiin, että laskeudumme Omaniin. Aloin jo huolestua. Tankkaus kesti melkein tunnin. Vasta siinä 

vaiheessa älysin vilkaista boardin pass’iani.  

Silloin tajusin kauhukseni, että saapuisimme Qatariin vasta 1.10. En ehtisikään yökoneeseen. Jatkolentoani 

oli siirretty 14 tuntia eteenpäin minulle mitään ilmoittamatta. Ja Suomessa minua odotti täysi ohjelma. 

Menin kauhuissani kyselemään asiaa lentokoneen henkilökunnalle. Tyypit olivat sympaattisia, mutta eivät 

voineet auttaa. Minun olisi kuulemma pitänyt katsoa boarding passiani tarkemmin – niin kuin se muka olisi 

jotain auttanut. Rupesin itkemään. Lentoemäntä tarjosi vettä ja toi vielä pussillisen suklaata & snackseja, 

ennen kuin lähdin koneesta. En suonut hänelle edes kiitoksen sanaa.  

Ja niinhän siinä kävi, etten ehtinyt jatkolennolle. Menin turhautuneena Qatarin jatkolento-tiskille. 

Ystävällinen nuori mies koetti muuttaa lippuni niin, että menisinkin Kööpenhaminan kautta ja olisin 

Suomessa sentään neljän jälkeen iltapäivällä enkä yhdeksältä illalla (kun minun olisi pitänyt olla siellä 

seitsemältä aamulla.) Minä kiukuttelin hänelle. Kellon viisari liikkui kohti kahta.   

Lopulta mies vei minut VIP huoneistoon, jossa oli paitsi ruokaa myös jonkinlaisia nukkumistuoleja. En 

sanonut tuollekaan miehelle kiitoksen sanaa, vaikka hän varmasti yritti parhaansa ja pyysi anteeksi firmansa 

puolesta monta kertaa. Kuulemma koskaan ennen ei ole tapahtunut, että asiakkaan boarding passissa lukisi 

aika, josta tämä ei ole tiennyt edeltä käsin yhtään mitään.  

Sain nukutuksi VIP-tuolilla kolme tuntia sikeästi, melkein kylkeä kääntämättä. Sitten heräsin ihan itsestään. 

Haukkasin vähän VIP:eille varattua aamupalaa ja lähdin etsimään jatkolentoa. Nyt istun odottamassa 

Kööpenhaminan koneen lähtöä. En jaksaisi enää. Kerta kaikkiaan en jaksaisi. Joudun istumaan koneessa 

koko tämänkin päivän, ja vieläpä ilman kirjaa. Tietokonettakaan en voi käyttää, koska johto on 

matkalaukussa, jota luultavasti en näekään vielä moneen päivään. Huomenaamulla lähden Iisalmeen…  

En jaksa, en jaksa, en jaksa. Herra, miksi sinä järjestit minut tällaiseen tilanteeseen tälläkin matkalla? En 

ymmärrä sitä. Kapinoin.  

15.11.18. Matinkylä 

Niin, Herra tiesi mitä teki. Ongelma oli se, etten minä uskonut häneen. En sitten yhtään. Kaiken huippu oli 

se, että Qatarissa viimeisellä portilla matkalippuja tarkastava nainen ilmoitti, että minun on otettava itse 

matkatavarani ulos Köpiksessä. He eivät kuljeta niitä toisen lentoyhtiön koneeseen.  

Olin saada shokin. Miten minä muka ehdin tehdä kaiken tuon yhdessä ainoassa tunnissa? Hyvä kun kerkiän 

juosta Helsingin koneeseen siinä ajassa? Se ei ole Qatar Airwaysin päänsärky, jotain tällaista tuo matami 

vastasi. Se oli kyllä viimeinen pisara. Rupesin itkemään ja itkin hyvän aikaa koneessakin, niin että 

lentoemännät jo huolestuivat.  

En ehtisi Helsingin jatkolennolle, se oli ainakin varmaa. Herra, etkö olisi voinut antaa edes tämän raskaan 

matkan lopun sujua ilman tällaisia ongelmia, nurisin kiukuissani Jumalalle. Olin niin kapinamielellä ja 

lukossa, ettei rukouksestakaan tullut yhtään mitään. Lentoemännät tarjosivat vettä, mutta minä heilautin 

kiukussani kättäni: en tarvitse!  

Lopulta sanoin Herralle: ”Anna minulle jokin sana, että rauhoitun.” Pieni Uusi testamenttini aukeni Paavalin 

lähetysmatkan kohdalta. Ja Jeesus sanoi: ”Sinua ei ole sentään kivitetty yhtään kertaa tällä matkalla. Yhtään 



mellakkaa ei syntynyt. Aina sinulla oli katto pääsi päällä yöaikaan. Ruokaakin sait. Pitäisikö lähetysmatkojen 

mielestäsi olla ruusuilla tanssimista?” Minua hävetti.  

Kastrupissa minulla oli aikaa 40 minuuttia koneen vaihtoon. Viimeisellä portilla henkilökunta vakuutti, että 

laukkuni ovat mukana. Tällä kentällä eivät laukut myöhästy, jos vaihtoaikaa on tuonkin verran. Koko puhe 

siitä, että minun olisi itse laukkuni siirrettävä, oli siis naurettava pila. Minun ei olisi pitänyt uskoa sitä 

matamia. Jos laukussa lukee ”Helsinki” se menee Helsinkiin eikä jää Kööpenhaminaan.  

Katselin Suomea pilvien raosta, kun laskeuduimme neljän aikaa ip. Aurinko oli jo laskenut, mutta vielä ehdin 

nähdä uskomattoman siistit pellot, metsät ja asutuskeskukset. Miten ihana kotimaa minulla onkaan! Sitten 

piti vielä jännittää sitä, ehtisinkö Radio Patmokseen viideksi.  

Aikaa siitä, kun kone laskeutui Helsinki-Vantaalle, siihen kun raamiksen äänitys alkaisi, oli kolme varttia. 

Laukut tulivat viiden minuutin kuluttua liukuhihnalle. Juha ja Kirsi odottivat minua auton kanssa. Ajomatka 

sujui kuin tanssi. Maailma näytti synkältä ja sysimustalta Afrikan valon ja vihreyden jälkeen. Mutta tiet 

olivat hyvät.  

Ja minuuttia vaille viisi minä seisoin Patmoksen oven takana soittamassa ovikelloa. Kiitos Herralle, tuhat 

kertaa kiitos! Ja anteeksi, etten uskonut tähän ihmeeseen edeltä käsin.  

 


