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Hei, 
 
     uudessa passissani on lainaus Eino Leinon runos-
ta, jossa sanotaan,  
     Oi oppi ottakaatte joutsenista! 
     Ne lähtee syksyisin, palaa keväisin. 
     On meidän rannoillamme rauhallista, 
     ja turvaisa on rinne tunturin. 
Minäkin olen nyt taas muuttolintujen tavoin valmis-
tautumassa siirtymään eteläiselle pallonpuoliskolle 
vietettyäni yli viisi kuukautta täällä pohjoisessa. Yli 
kuukausi tuosta ajasta tosin vierähti muualla kuin 
omassa kodissani (nukuin ainakin 15 eri sängyssä). 
Nautin valoisista kevät- ja kesäilloista, mutta nukku-
minen tuotti ongelmia, kunnes löysin yhdeltä kirppu-
torilta paksun mustan verhon, joka oli tarpeeksi iso 
peittämään suurimman osan makuuhuoneeni ikku-
nasta. Olen tavannut ystäviä ja sukulaisia ja vieraillut 
työtäni tukevissa nimikkoseurakunnissa. Muuten 
aika tuntuukin sitten haihtuneen jonnekin sillä aikaa, 
kun vahvistin juuriani Suomen maaperässä ja yritin 
siinä ohessa tehdä myös vähän kielityötä. 
     Tämän kotimaankauden herkin hetki osui kohdal-
leni keväällä. Kävelin jotain sivukatua Kalliossa, kun 
parin pensaan kohdalla näin kaksi vasta lentämään 
oppinutta linnunpoikasta hyppelemässä jalkakäytä-
vällä. Kun pysähdyin ja sanoin niille jotain, toinen 
yht’äkkiä hypähti kerran, kaksi, ja lennähti istumaan 

kämmenelläni! Suo-
jassa kylmältä tuulelta 
se luottavaisesti noja-
si kylkeeni joitain mi-
nuutteja ja sitten aikoi 
siirtyä ylemmäs tässä 
uudenlaisessa ”puus-
sa”, mutta kun sopi-
vaa oksanhankaa ei 
löytynytkään, se pala-

si maan kamaralle ja katosi pensaikkoon sisaruk-
sensa kanssa. 
     Tämä kuva luottavaisesta lepäämisestä suurem-
missa käsissä on ollut mielessäni, kun eläkeiän 
lähestyessä odottamattomat muutoksen tuulet ovat 
puhaltaneet elämääni, ja pitkän tähtäimen tulevai-
suudensuunnitelmat siitä, miten elämäni ja työni 
Papua-Uudessa-Guineassa nekin kielen parissa tule-
vat järjestymään vastaisuudessa, ovat muutoksen 
alla. Se on herättänyt paljon epävarmuutta ja kysy-
myksiä, joihin minulla ei ole vielä vastauksia. Siitä 
huolimatta Jumala on pitkin kesää näyttänyt minulle 
eri tavoin, että hän voi pitää minusta huolen ja 
anteliaasti täyttää tarpeeni, jopa asioilla, joita en ollut 
edes ajatellut pyytää, ja sangen odottamattomista 
lähteistä.  
     Hiljattain olen myös huomannut enemmän kuin 
ennen, että ”parasta ennen” päivämäärä kohdallani 
on lähestymässä. Samoin kuin alle kolme vuotta 
vanha tietokoneeni tarvitsee uuden näppäimistön n-
kirjaimen kadotettua kiinnikkeensä, minunkin maal-
linen majani on alkanut rapistua, ja korjausta ja 
varaosia tarvitaan pysyäkseni toimintakykyisenä. 
Osa ongelmista on jo hoidettu, osa odottaa seuraavaa 
Suomen jaksoa. Myös sen olen todennut, että hyvän 
terveyden ylläpitäminen edellyttää stressin välttämis-
tä ja pitkiä yöunia. 
     Sillä aikaa, kun minä tein takaisinkäännöstä Hep-
realaiskirjeeseen Suomessa, pastori Kaik oli kuuden 
viikon intensiivikurssilla Ukarumpassa opiskelemas-
sa Vanhan testamentin hepreaa, joka ei ole osa maan 
pappiskoulutusta. Hän oli saanut esimakua hepreaan 
jo viime vuonna kääntäjien koulutuskurssilla, jossa 
opettelimme aakkosia, ja hän suoriutui parhaiten 
kansallisista kääntäjistä. Tänä vuonna hän ei kuiten-
kaan voinut osallistua loppukokeeseen ja valmistua, 
koska viikko ennen kurssin loppua hänen toinen 
poikansa Indak, lukion toisluokkalainen, sai akuutin 
munuaistulehduksen ja kuoli muutama päivä myö-
hemmin, koska ei ollut dialyysimahdollisuutta. Vaik-
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ka Indak oli vahvasti uskossa, tämä on ollut kova 
kolaus koko perheelle, ja on saanut pastori Kaikin 
epäilemään kutsumustaan käännöstyöhön. – Isolde 
Kappus, lukutaitotyöntekijä nekin kielessä ja per-
heen ystävä, on paikan päällä heidän kanssaan.  
     Joten tästä näyttää tulevan “tuulinen” työkausi; on 
jo terveysjuttuja, laitteisto-ongelmia, epävarmuutta 
tulevaisuudesta ja työtovereilla omat murheensa. 
Mutta tämä ei ole yhtään yllättävää, koska tavoitteena 
on saada nekinkielistä Jumalan Sanaa julkaisukun-
toon, eikä sielunvihollinen katso sitä hyvällä silmällä. 
     Lähden Suomesta keskiviikkona 25. syyskuuta ja 
lennän Dohan (Qatarissa) ja Singaporen kautta Port 
Moresbyyn. Helpottaakseni siirtymistä takaisin elä-
mään ja työhön Papua-Uudessa-Guineassa pidän 
matkan varrella vähän lomaa ennen lentoani Uka-
rumpaan. Näin sielu pysyy paremmin perässä, ja 
ruumis ehtii levätä lähdön ja matkan rasituksista ja 
toipua 7 tunnin aikaerosta. 
     Ukarumpassa minulla toivottavasti on mahdolli-
suus tavata pastori Kaik ja keskustella tilanteesta 
ennen lentoani kylään 18. lokakuuta lähes 7 viikoksi. 
Kylässä haluaisin työstää Heprealaiskirjettä Kambe-
rouvan kanssa, ja myös kielikomitean on tarkoitus 
kokoontua tarkistamaan 2. Mooseksen kirjan jälki-
puolisko. 
     Rukoustuestasi kiittäen, 

        

Kiitosaiheita 
� pääosin hyvä terveys 
� heprealaiskirjeen työstäminen ja takaisinkään-

nös 
� turvallisuus matkoilla koti- ja ulkomailla 
� ystävien, sukulaisten ja nimikkoseurakuntien 

tapaaminen  
� muistutukset Jumalan huolenpidosta 
 
Rukousaiheita 
� PUG:an paluuni viime hetken järjestelyt: voimaa 

ja energiaa hoitaa paperisota, pakkaaminen ja 
kodin siivoaminen (1. vuokralainen on jo tie-
dossa) 

� asettautuminen takaisin elämään PUG:ssa 
� tietokoneen uusi näppäimistö 
� hyvän terveyden säilyminen 
� kyläänlähtövalmistelut, hyvä lentosää ja asettau-

tuminen elämään siellä oltuani poissa kahdeksan 
kuukautta 

� kylätäloni kunto, vesi-, kaasu- ja sähkösysteemi-
en toiminta 

� aurinkoisia päiviä tietokoneen lataamiseksi 
� lohdutusta ja rohkaisua pastori Kaikille, jolla on 

hyvin tärkeä osa nekin kielen käännösprojektissa 
� tulevaisuudensuunnitelmat 
 
 
 
 

 
 
Eilinen on mennyt, ja huomisesta emme tiedä, mutta tänään auttaa Herra. 
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