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  Mafingassa, etelä-Tansaniassa 30.4.2012 
 
Rakkaat ystävät ja sukulaiset, tervehdys Afrikasta! 
 

Kolme viikkoa on vierähtänyt hämmästyttävän nopeasti. Viimeinen viikkomme Tan-
saniassa on alkanut. Tulimme tänne 10.4. illalla tehtyämme matkaa koko päivän. Len-
to Amsterdamiin lähti Helsinki-Vantaan lentokentältä klo 06.35. Koneen vaihto Ams-
terdamissa, ja matka jatkui kohti Tansaniaa ja Dar es Salamia, minne saavuimme klo 
21.40. Viisumin saaminen vei aikansa, joten oli jo aika myöhä ennen kuin tapasimme 
vastaanottajamme. Pastori Anthony Kipangula ja vaimonsa Esther olivat meitä vastas-
sa poikansa ja tämän vaimon kanssa, ja he veivät meidät majapaikkaamme, katoliseen 
vierastaloon. Oli lämmintä! Olimme tulleet Afrikkaan. - Aamulla matka jatkui jo klo 8 
Morogoroon, missä ensimmäinen kurssimme alkoi iltapäivällä! Vauhdikas alku siis. 
 

Uskonto näkyy Täällä uskonto ei ole pelkästään yksityisasia, vaan se myös näkyy. Ohitimme matkal- 
lamme Dar es Salamista Morogoroon raskaita kuorma-autoja, joiden perälaudassa luki 
esim. ”Jeesus on Herra”, tai sitten vaikkapa ”Allahiin me turvaamme”. Näkeehän 
Suomessakin joskus raamatunlauseita takalasissa tai sitten vaikkapa kalasymbolin, 
mutta ei niin selkeästi kuin täällä. Täällä ei selvästikään hävetä ilmaista sitä, mihin us-
kotaan! Tuntui jotenkin tutulta: saman havainnon teimme aikanaan jo Etiopiassa. 
 

Avioliiton peruskurssi Morogorossa 
 
 Ensimmäisen kurssimme osanottajilla ei ollut aikaisempaa kokemusta pariskuntana  

kurssille osallistumisesta. Paikalla oli 14 pariskuntaa, jotka olivat olleet kurssipaikalla 
jo aamusta alkaen. Alun perin ohjelmamme mukaan meidän olisi pitänyt lähteä Dar es 
Salamista aamukuudelta ja aloittaa opettaminen jo klo 10.30. Onneksi saimme kuiten-
kin edes hiukan pitempään nukkua matkan jälkeen ja hengähtää kurssipaikallakin en-
nen opetuksen aloittamista. Hiippakunnan apulaispiispa, pastori Pindua, oli järjestänyt 
kurssilaisille muuta tekemistä siihen saakka, kun me olisimme valmiit aloittamaan. 
Opetimme englanniksi, ja pastori Kipangula toimi tulkkinamme. 
 
Kurssin piti kestää neljä päivää, mutta sitä jouduttiin lyhentämään. Kurssipaikaksi oli 
varattu hotelli, mutta siellä kaksinkertaistettiin hinnat, joten oli etsittävä uusi paikka. 
Toinen hotelli oli halvempi, mutta sielläkin hinnat olivat sen verran korkeammat kuin 
mitä alun perin oli arvioitu, että rahat riittivät vain runsaan kolmen päivän kurssiin. 
 
Kurssilaiset olivat perin tyytyväisiä kurssin jälkeen. Moni sanoi, että se oli heille kuin 
uusi alku parempaan perhe-elämään. Useasta suusta myös todettiin, että tämänkaltaista 
opetusta tarvitaan lisää. Siinä onkin sitten tulevaisuuden haastetta hiippakunnalle. Oli-
vathan apulaispiispa ja pääsihteerikin vaimoineen kurssilla mukana, joten he kuulivat 
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kurssilaisten toiveen. Kurssin päätyttyä pidimme vielä palaverin kyseisten johtajien 
kanssa ennen kuin jatkoimme matkaamme seuraavaan paikkaan. Yhdessä he toivat 
esille perhetyön kehittämisen tarpeen. ”Mutta hiippakunnalla ei ole varoja uusiin työ-
muotoihin…”, apulaispiispa totesi lopuksi. 
 

Afrikan eläimiä näimme matkan jatkuessa Morogorosta Iringaan ja Mafingaan. Tie nimittäin kulki  
Mikumin luonnonpuiston läpi. Auton ikkunasta saimme välähdyksen Afrikan eksotii-
kasta, kun näimme etäällä kirahveja, elefantteja, seeproja ja antilooppeja. Apinoita on 
ollut maantiellä myöhemminkin. 
 

Iringassa Toinen peruskurssimme pidettiin Iringassa. Oli mukava päästä vierailemaan paikassa,  
mistä vuosien varrella olimme paljon kuulleet eri työtovereiltamme. Tämä kurssi pi-
dettiin yhden seurakunnan seurakuntatalossa. Kurssille osallistui 10 pariskuntaa sekä 
kolme ilman puolisoa. Kurssilaiset olivat lähinnä pappeja ja evankelistoja. Kaikki oli-
vat Iringasta, joten aina kurssipäivän päätyttyä he yöpyivät kotonaan. 
 
Tällä kurssilla tulkkinamme toimi pastori Upendo Koko, jonka olimme edellisen ker-
ran tavanneet SLS:n 150-vuotisjuhlissa Kuopion torilla. Pastori Kipangula joutui ni-
mittäin osallistumaan johonkin kokoukseen eikä voinut olla kurssilla mukana koko ai-
kaa. Hänen vaimonsa Esther oli sen sijaan mukana koko ajan ja huolehti yhdestä ope-
tusosiostakin. Kurssilaiset olivat kaikki ensikertalaisia. Heidän palautteensa kurssin 
jälkeen oli todella rohkaisevaa. He kertoivat oppineensa paljon omaa perhe-elämäänsä 
ajatellen. Kaikki sanoivat toivovansa muutosta ja olevansa valmiit yrittämään soveltaa 
omassa elämässään käytäntöön sitä, mistä kurssilla puhuttiin. He myös ilmaisivat ha-
lunsa jakaa oppimaansa muille omissa seurakunnissaan ja lähiympäristössään. 
 
Kurssin päätöstilanteessa kurssilaiset järjestivät meille yllätyksen. He antoivat meille 
kangasta, mistä sitten myöhemmin tilaisuuden tultua teetimme Matille paidan ja mi-
nulle mekon! Eikä yllätys ollut pelkästään tuo lahja, vaan tapa, millä se annettiin. 
Kurssilaiset tulivat jonossa laulaen ja tanssien meitä kiittämään kurssin päätyttyä. Eri-
tyisesti tuolla kurssilla olimme yhdessä vaiheessa niin väsyksissä, ettemme millään 
olisi jaksaneet opettaa. Mutta kurssilaisten antama palaute auttaa jaksamaan. 
 

Juhla seurakunnassa Iringan kurssin päätyttyä siirryimme Mafingaan, missä nytkin olemme. Parin vapaa- 
päivän jälkeen olimme mukana Mafingan Tumainin seurakunnan jumalanpalvelukses-
sa, missä pastori Kipangula lääninrovastina asetti virkaan seurakunnan kappalaisen. 
Hän on itse seurakunnan johtava pappi eli kirkkoherra. Jumalanpalvelus alkoi pappien 
kulkueella. Siinä oli mukana 11 lähiseutujen pastoria. Sen lisäksi laskin, että kirkossa 
oli kaksi muuta pappia: Matti sekä eräs eläkepastori. Aluksi oli virkaanasettaminen. 
Sen päätyttyä eteen kutsuttiin ensin pastorin vaimo ja sen jälkeen koko perhekunta. 
Siinä olivat vaimon vanhemmatkin mukana. Tietysti pidettiin myös monia tervehdys-
puheita. Sen jälkeen jatkui varsinainen jumalanpalvelus. Paikalla oli kaksi kuoroa, 
seurakunnan oma kuoro sekä vieraileva kuoro siitä seurakunnasta, missä pastori oli ai-
kaisemmin palvellut.  
 
Jumalanpalveluksen päätyttyä kirkossa oli vielä lahjojen ja onnittelujen vuoro. Niitä 
tultiin antamaan erilaisissa ryhmissä. Lahjoja kertyi aikamoinen pino: oli pukukankai-
ta, lakanoita, lautasia, huopa ym. tarpeellista. Ja taas tervehdyksiä. Meidätkin kutsut-
tiin sanomaan joku rohkaisun sana uudelle pastorille. Ja kaiken päätyttyä vielä oli 
kirkkoväelle yhteinen ateria viereisessä seurakuntatalossa. Kaikkiaan ohjelma ruokai-
luineen kesti viitisen tuntia! Meille kieltä ymmärtämättömille se oli aikamoisen puu-
duttavaa istumista. Toisaalta oli kyllä myös mielenkiintoista seurata, miten täällä to-
della osataan juhlia, kun on juhlan aika. 
 

Kouluttajakursseja ym. ohjelmaa 
 

Kahden ns. avioliiton peruskurssin lisäksi ohjelmaamme sisältyi kaksi perhetyön kou- 
luttajakurssia, mistä jälkimmäinen on vielä meneillään. Jätän niistä kertomisen kuiten-
kin Matille seuraavaan kirjeeseemme.  
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Kaikki neljä kurssia ovat olleet eri paikkakunnilla. On ollut monenlaisia majapaikkoja. 
Ja laukkuja on saanut pakata monta kertaa siirtyessämme paikasta toiseen.  
 
Kipangulat ovat olleet avuliaina isäntinä ja he ovat pitäneet meistä kaikin puolin hy-
vän huolen. He veivät meidät yhtenä lauantaipäivänä retkelle teenviljelyalueelle ja jär-
jestivät mahdollisuuden vierailla teetehtaassakin. Ja kaiken kruunuksi tuli piknik-
ateria, mikä nautittiin kauniissa puistoympäristössä erään maatilan mailla. Se oli vir-
kistävä tauko muuten niin tiiviin ohjelmamme keskellä. 
 

Retki Ilembulaan Toinen paikkakunta, mistä olin paljon kuullut, on Ilembula. Yhden lauantaipäivän  
saimme viettää siellä sairaalan pitkäaikaisen lastenlääkärin, Leena Pasasen vieraina. 
Siellä kävimme katsomassa sairaalaa ja erityisesti sen keskososastoa, missä oli noin 
kilon painoisia vauvoja äitiensä kanssa ”kenguruhoidossa”. Osastolla oli mm. kolmet 
pienenpienet kaksoset. Vierailimme Ilembulan lastenkodissa, mikä on erityisen lähellä 
Leenan sydäntä. Siellä Leena antoi yhden lähes vuoden ikäisen lapsen syliini todeten, 
että voisit ottaa lapsen matkamuistoksi mukaasi. Hänellä kun ei ole ketään, joka voisi 
lapsesta huolehtia.  - Saimme tilaisuuden tutustua ”Daktarin lapsiin”, joista Leena Pa-
sanen samannimisessä kirjassaan kertoo. Leenan apulaisen kodissa söimme tosi mait-
tavan aterian. 
 

Aika on vierähtänyt nopeasti 
 

Ohjelmamme on ollut erittäin tiivis, kuten jo alussa totesin. Tuntuu uskomattomalta, 
että olemme olleet täällä vain vajaat neljä viikkoa. Kovasti meitä on joka paikassa toi-
votettu tervetulleiksi uudelleen: ”Karibuni tena!” 
 
Kiitos taas esirukouksistanne, jotka ovat auttaneet meitä jaksamaan tämän tiiviin työ-
rupeaman. 
 
Afrikan terveisin 
 
Anna-Kaarina (ja Matti) 
 
 
 
pidimme vielä palaverin kyseisten johtajien kanssa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Avioliiton peruskurssi Iringassa, Etelä-Tansaniassa. Anna-Kaarinan tulkkina pastori Upendo Koko 
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”Saat luottaa siihen, että valo voittaa pimeyden. Yötä seuraa aamun koitto, talven jälkeen kukkii kevät. 
Kuuntele enkelin sanoja: Hän ei ole täällä, hän on noussut kuolleista. 

Anna tilaa elämänilolle ja elämänrohkeudelle” 
  Hakkarainen-Rae, Matkakirja hiljaisiin hetkiin 

 

 
 
 
 
 
 
 
- Sähköpostissa tulevassa ystäväkirjeessä on linkki, jonka kautta pääset Internetiin Etiopianpalmujen kotisivuille; 
- Internet-ystäväkirjeessä on linkki, jonka kautta voit avata ja tulostaa pdf-muodossa olevan kirjeen otsakekuvioineen; 
- Voit lukea ja halutessasi tulostaa ystäväkirjeemme valokuvineen internet-osoitteessa  
- Saadaksesi laajemman kuvan lähetystyöstä vierailepa Lähetysseuran kotisivulla osoitteessa http://www.mission.fi/ 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 
 
TÄMÄN KIRJEEN KUVAT:  
 
1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Kirahveja Mikumin kansallispuistossa; 2) Moskeija valtatien varrella; 3-4) Morogoron hiippakunnan 
avioliiton peruskurssilta, maisemia ja kurssisalista; 5-6) Ryhmäkeskusteluja pihamajoissa; 7) Ryhmäkeskustelun raportti; 8) Kurssin liikutta-
va päätöstilanne; 9) Morogoron kurssin ryhmäkuva; 10) Palaute- ja suunnittelupalaveri hiippakunnan johdon kanssa; 11) Iringan hiippakun-
nan avioliiton peruskurssipaikan kivisiä maisemia; 12) Iringan peruskurssin salista; 13-14) Iringan kurssin miesten ryhmäkeskustelu, ja nais-
ten opetustilannne; 15-16; Parikeskusteluja; 17-18) Tunteiden ilmaisua nallekorttien… ja halausten avulla; 19) Iringan kurssin ryhmäkuva;  
20) Mufindin lääninrovasti Anthony Kipangula; 21) Kirkkoherra Anthony Kipangulan virkaansiunaaman kappalaisen perhekunta juhlassa; 
22-23) Mafingan kirkkoväkeä jumalanpalveluksen jälkeen huutokaupassa ja loppusiunauksessa pihalla; 24-25) Mufindin laajoja teeviljelmiä; 
26-27) Teetehdas Mufindissa; 28-29) Retkellä Mufindin ylänkömaalla; 30-31) ”Daktari Leenan” avaria maisemia ja kaunista pihapiiriä;  
32-33) Daktari Leenan lastenosastolla… ja keskolassa; 34-35) Kipangulat ja Palmut Tansaniassa 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tansanian perhetyön työryhmä 2012-2013, Esther ja Anthony Kipangula sekä Anna-Kaarina ja Matti Palmu 
 
 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Tansanian ev.lut. kirkon ja erityisesti sen perhetyön laajen-
tumisen puolesta; 

- Kipangulan perheen puolesta; 
- Rohkeutta ja viisautta kouluttajakurssilaisille opettaa per-

heasioista omilla kotiseuduillaan; 
- Avioliittojen ja perheiden puolesta Afrikassa, maailmassa; 
- Viisautta perhetyön tulevaisuuden suunnittelussa eri mais-

sa, seuraava matkamme on elo-syyskuussa Kambodzhaan; 
- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin: ;  

* Etiopiassa 6.-15.5.2012. 
* AK opiskelujaksot Jyväskylässä 22.-23.5. ja 3.-6.6.;   
* Opetusta Kylväjän lähetyskurssilla 30.5. 
* Lähetysjuhlat Haminassa 8.-10.6. 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Siitä, että olemme pysyneet terveinä ja jaksaneet tiiviin 
ohjelmamme; 

- Jumalan varjeluksesta maantiellä ja ilmassa; 
- Pastori Anthony ja rouva Esther Kipangulan antaumuk-

sellisesta työstä perheiden hyväksi; 
- Innostuneista ja motivoituneista kurssilaisista niin pe-

rus- kuin kouluttajakursseillakin; 
- Ystävällisestä vastaanotosta eri kurssipaikoissa; 
- Avautumassa olevista ovista perhetyön laajentumiseksi 

Tansanian ev. lut. kirkon eri alueilla; 
- Perhetyön Käsikirjan swahilinkielisestä käännöksestä; 
- Monista tukijoista, uskollisista esirukoilijoista; 

 

- Siitä, että meillä on rukouksia kuuleva Jumala!  


