
   

Hei ystävät,  Ukarumpa 2.6.2016 

 

Orientaatioleiri on nyt suoritettu. Olemme tyytyväisiä, että 

saimme aloittaa työn oppimalla maan elämäntavoista ja 

opiskelemalla Tok Pisiniä.  Viimeisen kuukauden olemme 

asettuneet Ukarumpaan ja yrittäneet toipua orientaatioleirin 

väsymyksestä. Olemme myös päässeet töiden alkuun täällä 

Ukarumpassa. Raamatunkäännöstyö on pitkäjänteistä työtä ja 

olemme huomanneet, että monenlaiselle työlle on todella 

tarvetta, jotta Jumalan sana saadaan uusille alueille. Silloin se 

saa myös muuttaa ihmisten sydämiä ja elämää. 

Orientaatioleirin kyläjakso 

Maaliskuussa aloitimme kuukauden kyläjakson Papua-Uuden-

Guinean pohjoisrannikolla sijaitsevassa kylässä. Tavoitteena oli 

oppia Tok Pisiniä lisää ja nähdä paikallisten ihmisten arkea. 

Kielenoppimiseen tuon kuukauden aikana olemme tyytyväisiä. 

Olemme iloisia, että osaamme nyt kommunikoida kohtuullisen 

sujuvasti paikallisten ihmisten kanssa. 

Täkäläisten ihmisten elämäntyylissä suomalaiselle riittää 

ihmeteltävää ja opittavaa. Omasta jakaminen, vieraanvaraisuus 

ja ajankäyttö ovat asioita, joista olemme saaneet oppia paljon. 

Huomasimme myös, että arjessa moni asia vie enemmän aikaa. 

Esimerkiksi ruoka tehdään nuotiolla ja pyykit sekä tiskit pestään 

purossa. 

Vieraanvaraisuus ja jakaminen 

Eniten kyläjakson aikana tunteita herättänyt asia oli omasta 

jakaminen. Vaikka kaikki kyläläiset varmasti tiesivät meidän 

omistavan paljon, he jakoivat 

meille kaikesta parhaat palat. 

He palvelivat meitä monissa 

asioissa päivittäin. Vaikka 

olisimme halunneet vastata 

antamisessa ja 

palvelemisessa, meillä ei siihen taidot riittäneet.  

Olemme Kaisa, Jukka, Leevi, Helmi ja Lenni 

Sadeharju. Työskentelemme 

raamatunkäännöstyön parissa Papua-

Uudessa-Guineassa.
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Jakaminen ei rajoittunut vain meidän kylämme ihmisen 

keskuuteen. Esimerkiksi ollessamme eräänä kuumana päivänä 

merenrannalla, eräs vastaan kävellyt tuntematon nainen 

kaivoi laukustaan raikkaan kookospähkinän meidän 

virkistykseksi. Luultavasti se oli ainoa, mikä hänellä oli 

mukana. Toinen nainen antoi Kaisalle torilla pienen määrän 

rahaa. Ihonvärimme perusteella tämä nainen varmasti tiesi, 

että omistamme enemmän kuin hän. Kaisa ihmetteli 

tilannetta ja kysyi mukana olleelta kyläläiseltä, olisiko rahaa 

sopivaa ottaa. Hän vastasi myöntävästi ja Kaisa otti lahjan 

vastaan. Myöhemmin ystävämme kertoi, että antaja halusi 

osoittaa iloitsevansa siitä, että olemme tulleet heidän 

keskuuteensa. Näistä tapahtumista mieleen nousi 

evankeliumin kertomus lesken rovosta. 

”Jeesus istuutui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka 

ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. 

Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun kaksi pientä 

lanttia, yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus kutsui 

opetuslapset luokseen ja sanoi heille: ”Totisesti: tämä köyhä 

leski pani uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki 

muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään, kaiken 

mitä hänellä oli, kaiken mitä elääkseen tarvitsi.” Mark.12:42 

Ajankäytöstä 

Toinen iso oppimamme asia kylässä oli paikallisten ihmisten 

suhtautuminen aikaan. Suomessa olemme tottuneet 

kahdeksantuntiseen työpäivään, syömään kun on ruoka-aika, 

nukkumaan kun on aika nukkua ja harrastukset alkavat 

ajallaan. Täällä ihmiset tuntuvat syövän kun on nälkä ja nukkuvat kun 

väsyttää.  

Aikataulutettu elämä on kieltämättä tehokkaampaa, mutta täällä 

ihmisillä on selvästi enemmän aikaa ystäville ja arkisille asioille. Koska 

heidän elämänrytminsä on yksinkertaisempaa, ei stressistä juurikaan 

näkynyt merkkejä. Meillä on paljon oppimista heidän suhteestaan 

aikaan. Eräs täkäläinen on sanonut osuvasti, että ”Jumala on antanut 

valkoihoisille kellon ja tummaihoisille aikaa”. On hyvä huomata, että 

kello ei tosiaan annakaan aikaa. 

Perheen kuulumisia 

Muutettuamme Ukarumpaan olemme jälleen perheenä uudessa 

paikassa ja se vaatii sopeutumista. Olemme saaneet asua mukavassa 

talossa, mistä on lyhyt matka lasten kouluun sekä hoitoon ja töihin. 

Joudumme kuitenkin muuttamaan kesällä, koska talon omistajat ovat 

Jukka valmistamassa ruokaa kylän miesten kanssa. 

Koko perhe yhdessä kyläläisten kanssa. 

Kävimme pitämässä yhden oppitunnin koulussa. 

Eräänä iltana löysimme kotimme sisältä 
käärmeen, mutta onneksi se oli pienempi 
kuin tämä kyläläisten löytämä. 



todennäköisesti palaamassa takaisin. Rukoilkaa, että voisimme 

löytää hyvän ja pidempi aikaisen asunnon. Meillä on nyt myös 

postiosoite, joka löytyy ensimmäisen sivun vihreästä laatikosta. 

Leevi ja Helmi pääsivät aloittamaan koulun heti ensimmäisellä 

viikolla. Leevillä on koulua joka arkipäivä ja Helmillä kaksi 

aamupäivää viikossa sekä yksi aamu päiväkodissa Lennin kanssa. 

Lapset ovat viihtyneet hyvin koulussa, vaikka ilman kielitaitoa 

koulupäivät vievät myös voimia.  

Lenni on paikallisessa päiväkodissa kolme aamupäivää viikossa. Alku 

on ollut haastavaa ja hoitoon jääminen on vaikeaa. Lenni on 

sairastellut myös paljon ja kuumetta on ollut lähes joka viikko 

viimeisen kuukauden ajan. Nyt Lenni on kuitenkin ollut viikon terveenä. Rukoilkaa, että Lenni ja kaikki 

muutkin voisimme pysyä terveinä. Samoin muistakaa rukouksin lasten ja erityisesti Lennin sopeutumista 

Ukarumpaan. 

Työt Ukarumpassa 

Kaisa on aloittanut työt klinikalla, jossa vastaanotolle tulee toisia lähetystyöntekijöitä ja paikallisia 

ihmisiä. Työhön kuuluu myös kyläklinikat, joita järjestetään läheisissä kylissä. Jukka työskentelee kesän 

aikana sekä ohjelmistotyössä, että ATK-tuessa. Kesällä ATK-tuessa on kiireisempiä viikkoja, jonka jälkeen 

Jukan on tarkoitus siirtyä pysyvämmin ohjelmistotyöhön. Siellä työhön kuuluu keskuksen monien 

tietokoneohjelmien ylläpitämistä ja kehittämistä. Esimerkiksi lentoliikenne, klinikka, taloustoimisto ja 

muutamat eri alojen pienet kaupat käyttävät toimintaansa paljon täällä suunniteltuja tietokoneohjelmia.  

 

Muistakaa rukouksin meidän työtä, että voisimme olla joka päivä Jumalan käytössä ja saisimme olla 

avuksi toisille ihmisille. Rukoilkaa myös taitoa ja viisautta työtehtäviin vieraalla kielellä. 

Lähetystyössä olevien raamatunkääntäjien lisäksi täällä Ukarumpassa käy paljon paikallisia 

raamatunkääntäjiä, jotka ovat tulleet monista kylistä eri puolilta maata. Raamatunkäännöstyöhön 

kuuluu myös muita (äidin)kieltä tukevia projekteja, kuten lukutaitotyö. Tärkeintä tässä työssä eivät ole 

valmistuvat raamatunkäännökset vaan se, että Jumalan sana saa vaikuttaa ihmisten elämässä.  

 

Terveisin, 

Kaisa, Jukka, Leevi, Helmi ja Lenni 

 

Ps. Rukoilkaa vielä Papua-Uuden-Guinean valtion ja koko kansan puolesta, sillä olemme kuulleet että 

valtio on mahdollisesti menossa konkurssiin kesäkuussa. Emme tiedä asiasta paljoa, emmekä sitä miten 

se tulisi vaikuttamaan arkeen täällä. 
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Lähettävät seurakunnat: 
Ilmajoen seurakunta  Lieksan seurakunta  Liperin seurakunta 
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Lenni valmiina nousemaan Ukarumpan 
koneeseen. 


