
 

 

 

 

Helsingissä 10. syyskuuta, 2013 
 
 
Hei! 
 
     Nyt kun illat pimenevät ja aamut viilenevät, minun 
Suomessa oloaikani loppuu kohta. Kun tulin touko-
kuussa, kevät oli kolme viikkoa myöhässä ihan sitä 
varten, että sain nähdä sen tulevan, ja sitten kesä tuli 
hetkessä, ja nyt se on jo ohi. 
      Pian saavuttuani kuulin, että jääkaappini Uka-
rumpassa ei toiminut, ja tilalle piti pian saada uusi, 
koska asunnossani oli vuokralaisia. En halunnut, että 
sinne ostetaan mikä tahansa jääkaappi, koska joudun 
sitten elämään sen kanssa monet vuodet, joten surf-
failin aika paljon netissä katsomassa, mitä on tarjolla. 
Ja sitten kesti vielä aikansa, ennen kuin valitsemani 
malli lopulta löytyi lähimmästä kodinkoneliikkeestä. 
Ja kotiin minun piti etsiä uusi tulostin, koska kolme 
vuotta sitten ostamani ei enää vetänyt paperia sisään-
sä. Ja kaiken lisäksi onnistuin vielä kesäkuussa lukit-
semaan kännykkäni prepaid-liitymän, eikä koodia 
löytynyt  mistään, joten aloin etsiä uutta liittymää. 
Heinäkuussa vietin parin viikon loman ulkomailla, 
mutta loppukuu meni flunssassa, joka jätti yskän. 
Elokuussa aloin käyttää enemmän aikaa kielityöhön 
ja erityisesti nekin kielen kielioppiin, koska minun 
pitää kirjoittaa lokakuuksi esitelmä kielen verbeistä. 
     Jotenkin minusta tuntuu, että olen saanut kovin 
vähän aikaan täällä Suomessa. Olin poissa kotoa 
syystä tai toisesta melkein joka toinen viikonloppu, 
ja muutenkin aika vain katosi jonnekin, vaikka olin-
kin mielestäni kotona enemmän kuin aikaisemmilla 
kotimaankausilla. Niinpä kielityöt eivät edistyneet 
toivotusti, ihmisiä jäi näkemättä, asioita tekemättä tai 
näkemättä. 
     Nyt syyskuussa on saatava tehdyksi vielä monen-
laista. Onneksi keittiön seinältä putoamassa olleet 
kaakelit ovat jo nyt taas paremmin paikoillaan. Viime 
viikolla minun piti soittaa läpi puolet Helsingin ap-
teekeista, että sain tarvitsemani lavantautirokotteen, 

koska se oli lopussa niin maahantuojalta kuin useim-
milta apteekeilta. Sain myös uuden flunssan. Se vähän 
hankaloitti seurakuntavierailuani Evijärvelle, missä 
kerroin työstäni myös viidelle koululaisryhmälle. 
     Minun on määrä lähteä Suomesta 1. lokakuuta ja 
lentää suoraan Lontoon ja Singaporen kautta Papua-
Uuteen-Guineaan. Sieltä lennän ensin viikoksi Aus-
traliaan, jossa pidän pari päivää lomaa matkasta ja 
aikaerosta toipuakseni ja sitten osallistun James Cook 
Yliopistolla Cairnsissa alueeni kieliä käsittelevään 
kaksipäiväiseen seminaariin ja pidän siellä nekin 
kielen verbien käyttöön liittyvän esitelmän. Onneksi 
minulla on kielioppikonsultti, joka auttaa minua sen 
kirjoittamisessa! Seminaarin jälkeen lennän Ukarum-
paan. Saatuani elämäni siellä järjestykseen lähden 
kylään joiksikin viikoiksi vielä ennen joulua, että 
käännöstyö voi jatkua sitten ensi vuonna täydellä 
teholla. 
      Aurinkoista syksyä toivottaen  

                                                     

Tiedoksi: lähtöjuhlani on Hakavuoren kirkolla (Tola-
rintie 1, Hki 40) 22.9. klo 12:n jumalanpalveluksen 
yhteydessä. Tervetuloa! 
 
Kiitosaiheita 
� mahdollisuus tavata ystäviä ja sukulaisia 
� aikaa levätä ja rentoutua 
� hyvä kesäsää 
 
Rukousaiheita 
� terveyttä ja voimia työhön 
� esitelmän kirjoittaminen ja kielioppiseminaari 
� kaikki tarpeellinen tulee tehdyksi ennen lähtöäni 

Suomesta 
� hyvä vuokralainen kodilleni 
� selviytyminen pitkistä lennoista ja aikaerosta  
� asettautuminen takaisin elämään Papua-Uusi-

Guineassa 
� kylämatka 
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