
   

 Terveiset Ukarumpasta!  Ukarumpa 25.9.2016 

Edellisen kirjeen kirjoittamisen jälkeen löysimme meille 

mukavan talon, johon olemme saaneet vihdoinkin asettua. Koti 

on tärkeä paikka ja erityisesti täällä kaukana omasta kotimaasta, 

kodin merkitys tuntuu vieläkin tärkeämmältä. Viimeiset kaksi 

vuotta olemme muuttaneet monta kertaa, mutta nyt saamme 

vihdoinkin jäädä hetkeksi paikoilleen. Kiitos rukouksista! 

Viime kirjeessä kerroimme myös maan taloudellisista 

ongelmista, mutta ainakin tällä hetkellä asiat tuntuvat sujuvan 

paremmin. Edelleen saa kuitenkin jatkaa rukousta tämän maan 

puolesta, että hallitus osaisi tehdä oikeita päätöksiä kansan 

parhaaksi.  

Raamatunkäännöstyön kuulumisia 

Koska asumme ja työskentelemme raamatunkäännöstyön 

keskuksessa, tapaamme päivittäin myös raamatunkääntäjiä. 

Kesän aikana kahdella eri kielialueella juhlittiin Uuden 

Testamentin tai osittaisen Uuden Testamentin valmistumista. 

Toinen näistä on Uratin kielialue, jonne valmistui Uuden 

Testamentin käännös.  

Rukoillaan, että tuo Uusi Testamentti voisi olla ahkerassa 

käytössä ja saisi vaikuttaa ihmisten elämässä. Uratissa on 

työskennellyt suomalainen Hilkka Arminen yhdessä paikallisen 

käännöstiimin kanssa. Hilkka jatkaa edelleen työtä Uratissa ja 

me saamme aloittaa hänen tukitiiminä syksyllä. Käytännössä se 

tarkoittaa sitä, että autamme silloin kun Hilkka on työssä omalla 

kielialueella ja tarvitsee apua Ukarumpasta. Raamatunkääntäjät 

asuvat omalla kielialueella muutamasta viikosta muutamaan 

kuukauteen ja tulevat sitten joksikin aikaa taas Ukarumpaan. 

Rukoilkaa Hilkan ja Uratissa asuvien ihmisten puolesta. Meidän 

blogista voit käydä katsomassa videon tästä projektista. 

 

”Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää 

Kristuksen sana.” Room.10:17 

Olemme Kaisa, Jukka, Leevi, Helmi ja Lenni 

Sadeharju. Työskentelemme 

raamatunkäännöstyön parissa Papua-

Uudessa-Guineassa.
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Rukousaiheita: 

 Viisautta ja voimia työhön 

 Johdatusta ihmissuhteisiin 

 Varjelusta lapsille ja koko perheelle 

 Kohtaamiset paikallisten kanssa 

 Papua-Uuden-Guinean valtio 

 Urat kieliryhmä 

 Lennin jalka 

Kiitosaiheita: 

 Urat-kielinen Uusi Testamentti 

 Asunnon löytyminen 

 Lasten sopeutuminen kouluun ja 

hoitoon 
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Työtä klinikalla 

Olemme päässeet jo hyvin sisälle työhön ja vähitellen olemme 

pystyneet ottamaan enemmän vastuuta työpaikoilla. Olemme 

kiitollisia työkavereista, jotka ovat kärsivällisesti jaksaneet opettaa 

meitä ja perehdyttää työhön. 

Kaisan työ klinikalla on pääasiassa vastaanottotyötä. Klinikalla on 

kaksi eri puolta. Toinen on SIL:n ylläpitämä lähetystyöntekijöille 

tarkoitettu puoli ja toinen Papua-Uuden-Guinean valtion ylläpitämä 

paikallisille tarkoitettu puoli. Ulkomaalaisten puolella sairaanhoitaja 

ottaa ensiksi vastaan kaikki klinikalle tulevat potilaat ja tekee 

tarvittavia tutkimuksia ennen lääkärin luo menoa. Sen lisäksi 

avustetaan lääkäriä tarvittaessa erilaisissa toimenpiteissä. Klinikalla 

on myös apteekki, jota sairaanhoitajat käytännössä pyörittävät. 

Ulkomaalaiset potilaat ovat joko raamatunkäännöstyössä olevia 

lähetystyöntekijöitä tai tukitehtävissä olevia henkilöitä. Jonkin 

verran potilaina on muidenkin järjestöjen työntekijöitä, jotka ovat 

esimerkiksi seurakuntatyössä. 

Kaisa tekee töitä joka viikko myös paikallisten puolella, jossa työskentelee pääasiassa paikallisia 

sairaanhoitajia. Työ paikallisten puolella on todella mielenkiintoista, mutta haastavaa. Potilaat tulevat 

usein huonokuntoisina vastaanotolle ja potilaiden sairaudet voivat olla lähes mitä tahansa.  

Ohjelmistokehitystä 

Jukka tekee ohjelmistotyötä Ukarumpan 

raamatunkäännöstyön keskuksen tietokoneohjelmien parissa.  

Ohjelmisto-osastolla työskentelee Jukan lisäksi neljä 

Amerikkalaista ohjelmistosuunnittelijaa. Työhön kuuluu 

ohjelmistojen kehitys ja itse kehitettyjen ohjelmien käyttötuki. 

Ohjelmisto-osaston ohjelmat avustavat monissa arkipäivän 

töissä, mm. Raamatunkäännösprojektien hallinnassa, 

järjestön taloudenhallinnassa ja lentoliikenteen monien 

toimintojen ylläpidossa. 

Ensimmäiset kuukaudet ovat kuluneet mm. ohjelmien lähdekoodeihin tutustumiseen, uuden 

ohjelmistokehitysympäristön sisäistämiseen ja aiempien ohjelmointivirheiden korjaamiseen. Kaikki 

edellä mainitut liittyvät toisiinsa, sillä virheen löytäminen ja korjaaminen vaatii tietokoneohjelman ja 

ohjelmointiympäristön toiminnan ymmärtämistä. Alkuun kaiken päähän mahduttaminen sai helposti 

pään kipeäksi, eikä työhön pystynyt keskittymään tuntikausia kerrallaan. Mitä enemmän työhön on 

päässyt sisälle, sitä hauskempaa siitä on tullut. 

Perheen kuulumisia 

Elämä täällä alkaa asettua vähitellen uomiinsa ja sopeutuminen aivan erilaiseen ympäristöön on vienyt 

aikaa ja voimia. Elinympäristö täällä Ukarumpassa on monikulttuurinen. Yritämme välillä ymmärtää 

Papua-Uuden-Guinean paikallisten asukkaiden ajatusmaailmaa, ja toisaalta myös Amerikkalaista 

elämäntapaa. Noin 70 % Ukarumpan ulkomaalaisista on amerikkalaisia. Olemme iloinneet täällä myös 

Kainantu on lähin kaupunki, jossa käymme 
välillä ostoksilla. Takana näkyy Kainantun tori. 

Klinikalta tehdään myös 
terveystarkastuskäyntejä lähikyliin. 



suomalaisten yhteydestä. Noin kymmenkunta suomalaista on 

erittäin mukava tuki päivittäisen englanninkielisen arjen keskellä. 

Myös suomenkieltä on oppinut arvostamaan täällä entistä 

enemmän. Rukoilkaa meille voimia ja edelleen kykyä sopeutua 

tänne ja että voisimme kokea vielä enemmän tämän paikan 

kodiksi. Rukoilkaa myös, että meidän kielitaito voisi edelleen 

parantua, niin Tok pisin kuin englanninkielikin. 

Kesäkuussa vietimme Leevin 6-vuotis synttäreitä. Sankari oli innoissaan 

juhlista sekä Suomesta tulleista paketeista. Leevi tykkää kovasti lukemisesta 

ja lahjaksi saadut kirjat oli nopeasti luettu. Täällä koulusysteemi on erilainen 

kuin Suomessa ja Leevi aloitti heinäkuussa ykkösluokan. Leevi on oppinut 

paljon englantia, mikä on helpottanut kovasti arkea ja kavereiden saamista. 

Helmi käy Kapul –nimistä eskaria, joka on tällä hetkellä kaksi aamupäivää 

viikossa. Kapul tarkoittaa pussikiipijää, joka on Papua-Uudessa-Guineassa 

puussa asusteleva eläin. Helmi on myös oppinut jonkin verran englantia ja 

pystyy jo kommunikoimaan yksikertaisia sanoja ja lauseita. Yleensä Helmin 

keskustelut toisten lasten kanssa on sekoitus englantia ja Tok pisiniä. 

Koulusta on tarttunut mieleen erilaisia loruja ja lauluja. Helmi on saanut 

joitakin kavereita täältä, mutta ikävöi välillä kovasti parasta kaveria 

Suomesta. 

Lenni on touhukas pikkupoika ja yhden päivän aikana ehtii tehdä 

monenlaista. Lenni käy kolme tai neljä päivää viikossa hoidossa, riippuen siitä 

miten paljon Kaisa on töissä. Lenni on alkanut sopeutua jo hieman paremmin 

hoitoon ja jää sinne yleensä mielellään. Viime viikolla lapset leikkivät meidän 

kodin vieressä olevassa puistossa ja Lenni hyppäsi noin kaksi metriä 

korkeasta liukumäestä. Tuloksena oli murtunut sääriluu ja nyt on muutama 

viikko kipsielämää edessä. Rukoilkaa, että jalka parantuisi pikaisesti.  

 

Kiitos jälleen kerran jokaiselle teistä, jotka jaksatte rukoilla meidän puolesta 

ja tuette taloudellisesti. Ilman teitä emme voisi olla täällä. Kiitos myös teille, 

jotka olette muistaneet meitä postilla tai sähköpostilla. 

 

Terveisin,  

Kaisa, Jukka, Leevi, Helmi ja Lenni 
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