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Ensimmäiset pari kuukautta Papua-Uudessa-Guineassa ovat 

kuluneet nopeasti ja viidakkoleiri on jo puolessa välissä. 

Olemme saaneet kokea ja nähdä monenlaista ensimmäisten 

viikkojen aikana ja oppineet paljon uutta. Viidakkoleirillä on 

yhteensä noin 35 aikuista ja lasta. Leiriläiset ovat tulleet 

tänne eri puolilta maailmaa. Kaikki leiriläiset tulevat 

työskentelemään jatkossa joko Papua-Uudessa-Guineassa tai 

sen naapurimaissa. Leirin yhteinen kieli on englanti ja 

päivittäin käytämme myös tok pisiniä.  

 

Kielikoulua 

Viidakkoleirin yksi suurimmista tavoitteista on paikallisen 

kielen oppiminen. Yleensä kentälle saapuessa 

lähetystyöntekijä aloittaa kielikoulun, meillä tämä sama on 

viidakkoleirin muodossa. Me opiskelemme tok pisiniä, joka 

on yleiskieli, jota lähes kaikki täällä osaavat. 

Tok pisinin sanamäärä on vain 2000-3000, joten aina 

asioiden kertominen ei ole helppoa. Monella sanalla on 

monta merkitystä ja asiayhteydestä on pääteltävä, mitä 

puhuja tarkoittaa. Olemme myös huomanneet ettei kaikkea 

vain voi sanoa, koska sanoja on rajallinen määrä.  

Ensimmäiset viisi viikkoa meillä oli joka päivä kielitunteja. 

Tok Pisin on alun 

perin englannista 

johdettu 

kauppakieli. 

Englannin taidoista 

on siis suuri hyöty 

kielen opiskelussa 

ja olemme 

edenneet nopeaa 

tahtia kielitunneilla. 

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: 

 Kyläjakso 16.3-14.4 

 Isäntäperhe 

 Terveenä pysyminen 

 Varjelusta lapsille ja koko perheelle 

 Tok pisinin oppiminen ja englannin 

kielen vahvistuminen  

 Maahan sopeutuminen 

 Kohtaamiset paikallisten kanssa 

Kiitosaiheita: 

 Hyvin sujunut viidakkoleiri 

 Ensimmäinen isäntäperhe viidakkoleirillä 

 

 



Isäntäperhe 

Leirillä on tiivis aikataulu ja meillä on erilaisia 

aktiviteetteja, joissa pääsemme kartuttamaan 

kielitaitoa ja oppimaan lisää kulttuurista. Jokaiselle 

perheelle on valittu isäntäperhe, jonka kanssa olemme 

tavanneet viikoittain. Isäntäperhe vieraili meidän 

luonamme leirillä ja me vierailimme heidän kotonaan 

ja olimme myös kahdesti yökylässä. 

Aluksi tuntui hurjalta alkaa tutustumaan 

kielitaidottomana, mutta tutustuminen on sujunut 

hyvin. Meidän isäntäperheeseemme kuuluu 

vanhempien lisäksi neljä lasta. Täällä perhe on laajempi 

käsite ja välillä tapaamisissa on ollut mukana myös 

muita sukulaisia. Olemme iloisia, että olemme saaneet 

tutustua tuohon perheeseen. He ovat kärsivällisesti 

auttaneet kielen kanssa ja jaksaneet kuunnella, vaikkei 

meidän kielitaitomme ole vielä hyvä. 

Olemme kiitollisia, kuinka viidakkoleirin henkilökunta 

on kannustanut ja rohkaissut meitä tutustumaan 

paikallisiin heti alusta alkaen. Näin kielitaidottomana (ja 

suomalaisena) olisi helppo jäädä omiin oloihin ja alkaa 

vasta myöhemmin ottamaan kontaktia paikallisiin, 

mutta onneksi se ei ole ollut täällä mahdollista. Uskon, 

että kielitaidon lisäksi se helpottaa myös jatkossa 

paikallisiin tutustumista. 

 

Kulttuurista 

On ollut silmiä avaavaa tutustua ja oppia täällä 

paikallisten ihmisten elämästä ja ajatusmaailmasta. 

Suomessa hengellisyys ja uskonnot ovat suurimmaksi 

osaksi piilossa arjessa. Täällä Papua-Uudessa-Guineassa 

uskomukset ja erilaisten henkien vaikutus ovat näkyvä 

osa elämää. Ateisteja täällä ei paljoa ole, vaan 

erityisesti kristinusko on esillä. Suurin osa ihmisistä 

sanoo olevansa kristittyjä, koska muita valtauskontoja 

täällä ei juurikaan ole. Kuitenkin perinteiset 

uskomukset ovat syvällä monen ihmisen ja heimon 

elämässä. Monen kristitynkin elämässä näkyy selvästi 

ei-kristilliset uskomukset. Myös erilaiset henkien 

vaikuttamat yliluonnolliset tapahtumat aiheuttavat 

pelkoa ihmisten elämässä. Tämä on yksi selkeä syy, 

Paikalliset lapset kiipeävät näppärästi puihin jo 
nuorena 

Sunnuntaisin olemme käyneet kirkoissa eri puolilla 
Madangin aluetta. 



miksi lukutaito, kirjallisuus ja erityisesti Raamattu omalla äidinkielillä on tärkeä asia.  

Olemme oppineet täällä myös paljon itsestämme ja 

länsimaisesta ajattelutavasta. Kun huomaa, miten erilaisen 

historian omaavat ihmiset näkevät asioita, sitä oppii sekä 

arvostamaan omaa kulttuuria että näkemään, mistä emme itse 

ole ihan perillä. Olemme vapaita monista peloista, joita väärät 

uskomukset saattavat aiheuttaa, mutta toisaalta meitä 

kahlitsevat erilaiset asiat. Esimerkiksi länsimaissa elämä rahan 

ja ajan orjina on asia jota on vaikeaa - ellei jopa mahdotonta - 

paeta. Ilman rahaa on kaikki sekaisin ja ilman kelloa myöhästyy 

junasta. Toisille tämä aiheuttaa paljon stressiä ja toisille 

vähemmän. Toisaalta, onhan länsimaissa elämän luoma 

ylellisyys joskus ihan mukavaakin. 

Täällä ihmiset tuntuvat arvostavan valkoihoisten tavaraa, 

mutta se ei ole turhan tärkeää. Paljon tärkeämpää on perhe ja 

läheiset ihmiset. Täällä ihmiset ja ihmissuhteet ovat usein 

etusijalla. 

 

Perheen kuulumisia 

Viidakkoleiri on sujunut pääasiassa hyvin. Pysyimme terveinä ensimmäiset viikot, mutta pari viikkoa 

sitten sairastimme kaikki vuorotellen vatsataudin. Kipeänä ollessa leirielämä tuntui raskaalta ja samalla 

ymmärsimme, kuinka mukavaa onkaan olla terve. Rukoilkaa terveyden puolesta, että voisimme pysyä 

terveinä, eivätkä  mitkään tropiikin taudit pääsisi iskemään. 

Lapset ovat olleet leirillä paikallisten naisten 

hoidossa. Ensimmäinen viikko hoidossa oli 

hankala, ja sopeutuminen vei aikaa. Parin 

ensimmäisen viikona aikana lapset kuitenkin 

tottuivat hoitoon ja ovat alkaneet ymmärtää 

myös Tok pisiniä. Lapset ovat myös hyvin 

tutustuneet toisiin lapsiin, vaikkei yhteistä kieltä 

ole. Lapset nauttivat myös isäntäperheen kanssa 

vietetystä ajasta, kun he saivat leikkiä perheen 

lasten kanssa. Olemme päässeet myös 

vapaapäivinä uiman merelle ja se on ollut meille 

kaikille mukavaa vaihtelua.  

Olemme saaneet kokea myös hieman 
perinteistä kulttuuria. Teimme yhden yön 
vaelluksen läheiseen kylään ja kyläläiset 
toivottivat meidät tervetulleiksi paikallisella 
’singsing’-tanssilla ja lauluilla. 

Lapset esittelevät askarteluja hoitopäivän jälkeen 



Kyläjaksolle 

Seuraava vaihe leirillämme on muutto neljäksi viikoksi 

paikalliseen kylään; jälleen siis olemme pakkaamassa 

tavaramme kasaan ja vaihdamme maisemaa. Kylässä saamme 

uuden isäntäperheen, jotka auttavat meitä arkipäivän 

elämässä ja heidän luokse pääsemme asumaan. Meille on 

varattu ihan oma talo, jossa saamme asua neljä viikkoa. 

Kylässä ei ole sähköjä, ja juomavesi haetaan muutaman 

minuutin kävelymatkan päässä. Rukoilkaa tuon kyläjakson 

puolesta. Muistakaa rukouksin tulevaa isäntäperhettä ja koko 

kylää. Rukoilkaa varjelusta, erityisesti lapsille, ja että lapset 

voisivat saada ystäviä. Rukoilkaa myös, että voisimme oppia 

kieltä niin hyvin, että olemme valmiita töihin sen jälkeen. 

Ainakin Kaisa tarvitsee tulevassa työssään klinikalla tok pisiniä 

päivittäin. Tuon kyläjakson jälkeen pääsemme muuttamaan 

Ukarumpaan. 

 

Raamatunkäännöstyö 

Työmme tarkoitus on tukea raamatunkäännöstyötä ja on hienoa, että olemme jo ensimmäisten 

kuukausien aikana saaneet kuulla raamatunkäännöstyön tuloksia. Viidakkoleirin alueella asuu yksi 

amerikkalainen pariskunta, joka tekee raamatunkäännöstyötä tällä alueella. Muutama viikko sitten 

Vanhan testamentin tarkastus saatiin valmiiksi ja käännös voi edetä seuraavaan vaiheeseen. On 

mahtavaa, että taas uudet ihmiset saavat Raamatun omalla äidinkielellään. Täällä vieraiden kielten 

ympäröimänä on itsekin alkanut arvostamaan suomenkielistä Raamattua. Kuinka paljon paremmin sitä 

ymmärtääkään kuin vieraalla kielellä. 

”Sinun avullasi minä ryntään yli vallien, Jumalani avulla minä hyppään muurien yli. Jumalan ohjeet ovat 

täydelliset, Herran sana on kirkas ja puhdas. Kuin kilpi hän suojaa niitä, jotka hakevat hänestä turvaa.” 

Psalmi 18:30-31 

Siunattua kevättä jokaiselle ystävälle! Kiitos muistamisista, tuesta ja rukouksista. 

 

Terveisin, 

Kaisa, Jukka, Leevi, Helmi ja Lenni 
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Jukka on torilla opettajan ja kurssikaverin 
kanssa oppimassa Tok Pisin -sanastoa. 


