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Hei! 

 

    Viime kuukaudet 

ovat olleet varsin 

kiireisiä. Huhtikuu 

meni valmistellessa 

aineistoa, jota aioin 

työstää pastori Kai-

kin kanssa. Hän ja 

vaimonsa Maŋyauŋ 

tulivat Ukarumpaan 

3. toukokuuta. Sil-

loin he saivat olla 

vain yhden yön ta-

vallisessa majapai-

kassaan ennen kuin heidän täytyi muuttaa tien toisel-

le puolelle viikoksi sillä aikaa, kun ”heidän” talonsa 

septistä systeemiä korjattiin. Likakaivo paritalossa, 

jossa itse asun, piti myös tyhjentää, mutta se onnistui 

päivässä, eikä ollut tarvetta muuttaa alta pois. 

     Tullessaan pastori Kaik ei näyttänyt eikä myös-

kään tuntenut itseään kovin hyvinvoivaksi, joten hän 

meni Ukarumpan klinikalla lääkärille, joka selvitti 

todennäköisimmän syyn hänen terveysongelmiinsa 

(ei korona) ja määräsi lääkekuurin hoitamaan asian  

aikanaan pois päiväjärjestyksestä. Mahdollisen pie-

nen tartuntavaaran vuoksi meidän piti kuitenkin en-

sin tehdä töitä kaksi viikkoa naapurini kuistilla, jossa 

oli aamulla kylmä, iltapäivällä kuuma, ja kerran jopa 

sade kasteli meidät. Mutta ennen pitkää pastori Kai-

kin vointi alkoi parantua, ja hän saattoi kumota hu-

hut, joiden mukaan hän oli jo ruumishuoneella! 

     Työskentelin pastori Kaikin kanssa toukokuun ja 

myös kesäkuussa ennen heidän lähtöään kotiin 28. 

päivä. Nekin kielen lukutaitotyöntekijä Isolde Kappus 

sai hänkin oman vuoronsa valmistaa ja tarkistaa lu-

kutaitoaineistoa pastori Kaikin kanssa noin kolmen 

viikon ajan. Isolde sai myös valmiiksi ja hyväksytyk-

si nekin kielen 2. lukutaito-ohjelman. 

     Pastori Kaik ja minä saimme aika paljon aikaan. 

Kävimme läpi käännöskonsultin kysymykset Tessa-

lonikalais- ja Timoteus-kirjeistä, Heprealaiskirjeestä 

ja 1. Pietarin kirjeestä ja teimme tarvittavat korjauk-

set. Niitä ei ollut paljon, koska konsultti oli hyvin 

tyytyväinen käännökseemme. Korjailimme myös 

Roomalais- ja Korinttilaiskirjeitä, ennen kuin pastori 

Kaik tarkistaa niiden ymmärrettävyyttä kyläläisten 

kanssa. Saimme loppuun Luukkaan evankeliumin 

päivityksen, joka oli ollut työn alla jo aikansa, sekä 

tarkistimme ja osittain myös työstimme jakeita, jotka 

tulevat kielialueella loka-marraskuussa pidettävän 

traumasta toipumis-seminaarin nekinkieliseen kirja-

seen. Ja loppuaikana tarkistimme noin 650 jaetta 

Vanhan testamentin pyhäpäivien tekstejä, jotta nekin 

voitaisiin aikanaan tarkistaa ja julkaista kirjana. 

     Kaikki ei kuitenkaan mennyt ongelmitta. Mainit-

sin jo nuo viemäriongelmat ja pastori Kaikin terveys-

huolet. Sitten vajaa kolme viikkoa heidän tulonsa 

jälkeen kuulimme, että heidän poikansa Epifenin piti 

jättää yliopisto loppuvuodeksi, koska osa lukukausi-

maksuista oli jäänyt rästiin. Sen vuoksi Epin pitää 

myös kerrata tämän vuoden opinnot ensi vuonna. Tä-

mä oli kova isku, koska koulumaksut ovat suuria täs-

sä maassa, ja vanhempien on vaikea saada kaikkia 

rahoja kokoon.  Pastori Kaik jopa pohti, pitäisikö hä-

nen jättää käännöstyö ja hakea paremmin palkattua 

työtä, mikä olisi huomattavasti hidastanut nekin kie-

len käännöstyön valmistumista. 

     Minulla oli teknisiä ongelmia: tietokoneen hiiri 

temppuili, eräänä päivänä en löytänyt Minun tiedos-

toni-kansiota (ja sen mukana 2.600 alakansiota ja 

90.000 tiedostoa) mistään, varmuuskopiointiin käyt-

tämäni ulkoinen kovalevy lopetti yhteistyön, ja van-

ha ulkoinen näyttö, jolla pastori Kaik seurasi työn 

alla olevaa tekstiä, sammui... 
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     Lisäksi kaksi perhettä palasi Suomeen ilman 

aikomusta tulla takaisin. Parhaimmillaan täällä oli 

suomalaisia noin 30 aikuista ja 50 lasta, mutta nyt 

meitä on enää kaksi aikuista eikä yhtään lasta, vaikka 

elättelemmekin toivetta, että yksi kotimaanjaksolla 

oleva perhe voisi palata jossain vaiheessa. 

     Mutta tähän asti Jumala on auttanut meitä. Tieto-

kone-ekspertti onnistui paikantamaan kadonneet tie-

dostot, sain ostaa uudemman ja paremman ulkoisen 

näytön hyvin edullisesti joltain maasta lähtevältä, ja 

kun pyysin esirukoilijalistallani olevia muistamaan 

pastori Kaikin taloudellista ahdinkoa, jotkut halusi-

vat auttaa häntä, joten nyt selvitään ainakin tämän ja 

ensi vuoden koulumaksuista. (Tämän kirjeen lop-

puun olen liittänyt myös tuoreen omakohtaisen ker-

tomukseni Jumalan huolenpidosta.) 

     Nyt kun pastori Kaik ja vaimonsa ovat palanneet 

kotiinsa, minun on aika ajaa ulos ”villakoirat”, joita 

on kaikkialla missä en voinut astua niiden varpaille. 

Uutisten seuraamiseenkin on paremmin aikaa. Ja 

koska nyt heinäkuussa on Papua-Uusi-Guinean par-

lamenttivaalit, en ole lähdössä minnekään eikä ku-

kaan ole tulossa tänne, joten toivon voivani työstää 

evankeliumien rinnakkaiskohtia, mikä näyttää isolta 

urakalta ja häiriötöntä keskittymistä vaativalta. 

     Elokuun alkupuolella pastori Kaik palaa kolmen 

miehen kanssa Ukarumpaan jo aikaisemmin mainit-

semieni kuuden Ut:n kirjeen konsulttitarkastuksen 

viimeistä vaihetta varten; konsultti on mukana etänä. 

Jos sen jälkeen jää aikaa, voimme jatkaa eri tekstien 

tarkistustyötä. Ja jos hyvin käy, päässen lähtemään 

odotetulle lomalle syyskuussa.  

 

Meitä ja työtämme kannattelevasta tuesta kiittäen, 

 

 

 

 

 

Oikealla on naapurin pikku-Emmy, jota ruokin tou-

ko-kesäkuussa kolme viikkoa varsinaisen huoltajan 

poissaollessa. On imartelevaa, kun joku tulee juosten 

vastaan, vaikka se johtuisikin vain ruoka-ajan lähes-

tymisestä! 

 

Kiitosaiheita 

 viimeiset 2-3 kuukautta ovat olleet hyvin tuotte-

liaita sekä käännös- että lukutaitotyössä 

 pastori Kaik sai tietää syyn terveysongelmilleen 

ja on jo paranemaan päin sopivalla lääkityksellä 

 Tessalonikalais- ja Timoteuskirjeiden, Heprea-

laiskirjeen ja 1. Pietarin kirjeen tarkistus edistyy 

 työperäisestä stressistä huolimatta olen ollut ter-

ve ja nukkunut aika hyvin  

 

Rukousaiheita 

 parlamenttivaalien sujuminen hyvin ja turvallises-

ti, sekä  hyvien ja pätevien ihmisten tuleminen vali-

tuiksi hoitamaan maan asioita 

 pastori Kaik aloittaa Roomalais- ja Korinttilais-

kirjeiden kylätarkastuksen 

 Tessalonikalais- ja Timoteuskirjeiden, Heprea-

laiskirjeen ja 1. Pietarin kirjeen konsulttitarkas-

tuksen viimeinen vaihe elokuussa; konsulttina 

on Tommy Logan (USA) 

 kaikkien raamatunkäännöstyössä mukana olevi-

en terveys ja turvallisuus, varjelus taloudellisilta 

vaikeuksilta varsinkin käännöstyön viime vai-

heissa, kaikkien teknisten laitteiden ja tietoko-

neohjelmien toimiminen 

 lomamatkan järjestelyt ja erityisesti siihen liitty-

vä paperisota 
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Bonus-kertomus siitä, miten Jumala voi täyttää tar-

peemme, eli kuinka Kuningas antoi minulle lahjan 

kuningattaren syntymäpäivänä. 

 

     Omalla aurinkokennollaan käyvä rannekelloni 

sammui viime vuoden loppupuolella. Ukarumpan 

kaupassa ei ollut kelloja myynnissä, ja kierrätys-

palstan ainoa kello meni ennen kuin edes näin siitä 

ilmoituksen, joten kellon kaipuussani lähdin inter-

nettiin katselemaan tuollaista vanhanaikaista kelloa, 

jonka kellotaulussa on kolme viisaria ja pieni ikkuna 

päiväystä varten. Melko pian päädyin tiettyyn merk-

kiin ja tyyppiin, jonka kellotaulun voi valaista nappia 

painamalla, mikä helpottaa ajan tarkistamista myös 

pitkillä yölennoilla. 

     Mitä ulkonäköön tulee, tuo tietty kello on saata-

vissa monenlaisina eri vaihtoehtoina. Halusinko sen 

kullan- vai hopeanvärisenä, valkoisella vai mustalla 

kellotaululla, ja millaisella rannekkeella? Ainakin 

viimeiset 40 vuotta kelloni ovat olleet hopeanvärisiä 

ja niissä on ollut musta kellotaulu, joten ne vetosivat 

minuun. Kaikki kommentit verkkosivulla eivät kui-

tenkaan olleet myönteisiä, minkä lisäksi katsomani 

kello olisi pitänyt tilata Yhdysvalloista. 

    En edes rukoillut kelloa tai johdatusta sen hankki-

miseen; jos halusin kellon, tiesin, että voisin joko 

pyytää asiamiestämme Australiassa tilaamaan mi-

nulle sellaisen, tai sitten vain odottelisin mahdolli- 

 

 

 

suutta mennä sinne itse katsomaan tarjontaa paikan 

päällä. Niinpä asia jäi hautumaan, ja ajan tasalla 

pysyäkseni kannoin taskussani mini-herätyskelloa, 

koska minun ikäluokkani kasvoi puhumaan puheli-

mella ja katsomaan aikaa kellosta eikä päin vastoin. 

     Kuukaudet kuluivat, kunnes 13.6. tuli yleinen 

vapaapäivä kuningatar Elizabeth II:n syntymäpäivän 

kunniaksi.  Sinä päivänä eräs perhe myi pihallaan tar-

peettomia tavaroitaan, ja kaiken muun keskeltä siellä 

osui silmääni aika tavallisen näköinen rannekello. Se 

kelpaisi minulle, jos se vain kävisi. Niinpä vein kel-

lon sen myyjälle ja kysyin, mitä pitäisi tehdä, jotta se 

taas toimisi. Hän arveli sen tarvitsevan vain pariston 

vaihtoa, mikä oli tehty jo aikaisemminkin teknisellä 

osastolla. Mutta koska hän ei ollut 100%:n varma, 

sain kellon ilmaiseksi. Seuraavana päivänä menin 

vaihdattamaan pariston. Se onnistui hyvin, kun taas 

kellon takakannen paneminen takaisin paikalleen oli 

kuulemma vaikeampaa. Mutta lopulta minulla oli 

käyvä kello, josta olin maksanut ruhtinaalliset kaksi 

euroa eli uuden pariston hinnan. 

     Eikä se olekaan ihan mikä tahansa vanha kello. Se 

on hopeanvärinen, itse kellotaulu on musta, viisareita 

on kolme ja päiväysikkunakin löytyy. Itse asiassa se 

on juuri sitä merkkiä ja tyyppiä, jota katselin netissä 

ja havittelin hankkivani; sitä jonka nappia paina-

malla valaistulta kellotaululta voin katsoa ajan myös 

pitkillä yölennoilla! 
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