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Olemme viimeinkin perillä Papua-Uudessa-Guineassa ja 

ihmettelemme elämää maapallon toisella puolella. Tänään 

mittari näyttää 28 astetta ja eilen asteita oli 36, ilmankosteus 

on suunnilleen 90%. 

Viimeiset viikot Suomessa hujahtivat nopeasti, lähinnä 

pakkaamisten ja hyvästien merkeissä. Niin mielellämme kuin 

olimmekin lähdössä, oli hyvästien jättäminen raskasta. Oli 

vaikeaa ajatella, että näemme monia rakkaita vasta pitkän 

ajan päästä. Olemme kuitenkin kiitollisia ja iloisia, että 

saimme tavata sukulaisia ja ystäviä juuri ennen lähtöä. 

Saimme viettää vielä kunnon talvea Suomessa ja ehdimme 

pulkkamäkeenkin ystäväperheen kanssa. 

Lähtövalmisteluita 

tehdessä koimme 

monissa pienissä asioissa 

suurta Jumalan 

johdatusta. Yksi hyvä 

esimerkki johdatuksesta 

oli yksi 

matkalaukuistamme. Pari 

päivää ennen lähtöä 

päätimme ottaa yhden 

ylimääräisen 

matkalaukun, koska 

emme saaneet tavaroita millään mahtumaan laukkuihimme. 

Kun olimme lähdössä ostamaan laukkua, meidän naapuri tuli 

ulos kysymään, että onko meillä tarpeeksi matkalaukkuja ja 

tarjosi heiltä laukkua. Saimme ison matkalaukun ja 

säästyimme sen ostolta. Lentokentällä olimme 

valmistautuneet maksamaan ylimääräisestä laukusta. Jostain 

syystä tietokone ei ottanut hintaa laukusta vaan näytti, että 

meillä saa olla kuusi laukkua. Virkailija ihmetteli asiaa, mutta 

ei löytänyt syytä mistä se johtui. Saimme siis sen 

ekstralaukun ilman lisämaksuja Papualle. 

Olemme Kaisa, Jukka, Leevi, Helmi ja 

Lenni Sadeharju. Työskentelemme 

raamatunkäännöstyön parissa Papua-

Uudessa-Guineassa. 

 

Yhteystiedot: 
jukka.sadeharju@sekl.fi 

kaisa.sadeharju@sekl.fi 

Blogi: www.sadeharju.net 

Rukousaiheita: 

 Viidakkoleiri, joka alkaa 27.1. 

 Aikaerosta ja matkaväsymyksestä 

toipuminen 

 Uuden kielen oppiminen ja englannin 

kielen vahvistuminen pitkän tauon 

jälkeen 

 Maahan sopeutuminen 

 Terveenä pysyminen 

 Yhteys toisten leiriläisten kanssa 

 Kohtaamiset paikallisten kanssa 

Kiitosaiheita: 

 Hyvin sujunut matka Papualle 

 Leevin korvien paraneminen 

 



Matka Papua-Uusi-Guineaan 

Viime tiistaina aloitimme pitkän matkan kohti 

Papuaa ja torstaina saavuimme perille. Matkat 

sujuivat hyvin. Ensiksi meillä oli 12 tunnin lento 

Helsingistä Singaporeen. Siellä kahden tunnin 

vaihto ja siitä kuuden tunnin lento Papua-uuden-

Guinean pääkaupunkiin, Port Moresbyyn. Sieltä 

saimme yhden henkilön meitä vastaan ja 

jätimme kolme laukkua menemään suoraan 

Ukarumpaan, missä tulemme jatkossa asumaan. 

Pitkät lennot sujuivat tosi hyvin, lapset nukkuivat 

muutaman tunnin ja tykkäsivät katsella 

lastenohjelmia lentokoneen pikkutelkkareista. 

Sen lisäksi jokaisella oli mukana tehtäväkirjoja.  

Port Moresbyssa meillä oli reilun kolmen tunnin 

vaihto. Vaikka olimme Port Moresbyssa klo 5, oli 

meitä vastassa kuumuus. Odotimme siellä 

viimeistä jatkolentoa Madangiin kotimaan 

terminaalissa, joka oli pieni ja kuuma. Siinä 

vaiheessa väsymys alkoi painaa matkalaisia, 

eivätkä lapset olisi millään jaksaneet istua ja 

odottaa. Selvisimme kuitenkin siitä 

kolmetuntisesta ja tunnin lento Madangiin sujui 

nopeasti. 

Perillä 

Täällä Madangissa olemme kolme ensimmäistä 

yötä vierastalossa ja yritämme selviytyä 

aikaerosta ja matkaväsymyksestä. Pari päivää 

ovat kuluneet lähinnä levätessä ja ihastellessa 

kaunista merimaisemaa. 

Aikaerosta toipuessa heräsimme ensimmäisenä 

yönä aamukolmen jälkeen. Saimmekin ihastella 

yön äänimaailmaa. Päivisin olemme nähneet vain 

muutamia pieniä lintuja, mutta yöllä kuuluu 

laulua ja sirkutusta. 

Sunnuntaina aukeavat ovet viidakkoleirille ja 

pääsemme asettumaan sinne. Varsinainen leiri 

alkaa keskiviikkona. Emme tarkkaan tiedä mitä 

kaikkea leiri pitää sisällään, mutta ainakin uuden 

kielen opiskelua ja kulttuuriin tutustumista. 



Perheen kuulumisia 

Olemme kiitollisia, että matkamme tänne 

Papualle sujui niin hyvin. Olemme saaneet myös 

levättyä hyvin ennen viidakkoleirin alkua. 

Viimeisen viikot Suomessa olivat lapsille aika 

kuluttavia. Viimeisen parin viikon aikana 

sanoimme lähes päivittäin heipat jollekin tutulle 

ja pakkasimme joka päivä. Lapset olivat 

innoissaan, kun vidoinkin koitti kauan odotettu 

muutto Papualle. On ollut ihanaa pukea vain 

sandaalit ja shortsit jalkaan. Meressä uimistakin 

on jo ehditty kokeilla. Edellisessä kirjeessä 

kerroimme Leevin korvatulehduksesta ja liimakorvasta. Iso kiitosaihe on, että Leevin korvat ovat nyt 

terveet. Kuulo testattiin vielä varmuuden vuoksi ja kaikki oli kunnossa.  

Lähtöön varustaminen 

Olemme kiitollisia kaikille teille, jotka olette rukoilleet puolestamme ja olleet tukemassa meidän työtä. 

Yllätyimme miten moni toivotti meille hyvää matkaa. Moni myös jakoi meille Raamatunkohtia, joista 

erityisen moni oli Psalmeista. Monen jaetun pätkän lisäksi saimme myös pienen Psalmien kirjan. 

”Minä kohotan katseeni vuoria kohti. Mistä saisin avun? Minä saan avun Herralta, häneltä, joka 

on luonut taivaan ja maan. Herra ei anna sinun jalkasi horjua, väsymättä hän varjelee. Ei hän 

väsy, ei hän nuku, hän on Israelin turva. Hän on suojaava varjo, hän on vartijasi, hän ei väisty 

viereltäsi. Päivällä ei aurinko vahingoita sinua eikä kuunvalo yöllä. Herra varjelee sinut kaikelta 

pahalta, hän suojelee koko elämäsi. Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi 

nyt ja aina.” Psalmi 123 

 

Terveisin, 

Kaisa, Jukka, Leevi, Helmi ja Lenni 
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