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Hyvät ystävät ja lähettäjä seurakuntamme,   

Tervehdys Addis Abebasta ja hyvää Etiopialaista uutta 
vuotta. Uusi vuosi vaihtui täällä syyskuun 11. päivä ja 
nyt eletään Etiopian kalenterin mukaan vuotta 2014. 

Saavuimme kesätauolta Suomesta takaisin Etiopiaan 
11.8. Valmistelimme alkavaa kautta täällä laittamalla 
talon taas hyvään kuntoon ja tuntui oikein hyvältä 
palata takaisin kotiin. Kuudennen päivän kohdalla 
elämäämme kuitenkin kohtasi suuri katastrofi. Läpi 
Addiksen virtaava Akaki-joki, joka kulkee myös 
meidän kodin takana, tulvi odottamattomalla tavalla 
tiistaina 17.8.  
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Tedderin perhe Etiopiassa
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Olimme juuri lopettaneet Fidan Itäisen Afrikan 
tiimipalaverin netissä ja istuimme kotona rauhassa 
odottaen erästä vierasta. Yhtäkkiä puoli viiden aikaan 
iltapäivällä huomasimme, että ruskeaa rapavettä alkaa 
virrata etuoven alta olohuoneeseemme. Säikähdimme 
ja aloimme pikaisesti nostelemaan muutamia 
tavaroita korkeammalle sekä vedimme jonkin johdon 
seinästä. Sekunneissa huomasimme, että 
kysymyksessä on jotain muuta kuin vain pientä 
sadeveden virtaamista sisälle. Yhtäkkiä näimme, että 
vesi pihallamme ulottui jo ikkunoiden alareunaan ja 
vessanpönttö muuttui ruskeaksi suihkulähteeksi. 
Huusimme ‘Jesus auta’. Aloimme yrittää pelastautua. 
Lasten olemuksesta paistoi kuolemanpelko. Helena 
yritti vakuuttaa lapsille, että me selviämme tästä. 

Yhtäkkiä ulko-ovi pamahti auki 
vesimassan voimasta ja sen jälkeen vesi 
alkoi virrata ja täyttää niin nopeasti 
taloamme, että esim. jääkaappi kaatui ja 
alkoi ajelehtimaan meitä kohti, samoin 
sohvat. Samuel huusi meille, että nyt 
meidän pitää lähteä ulos talosta. 
Kodistamme oli tullut surman loukku. 
Lähtiessämme ulos Samuel yritti napata 
Raamatun ja puhelimen mukaan, mutta 
vesi veti ne mennessään ja yrittäessään 
vielä veden alta niitä tavoittaa, 
sähkövirta kulki vedessä lähellä seinää. 
Emme saaneet siis otettua mitään 
mukaamme, vain itsemme. Onneksi 
meidän kaksi isompaa lasta olivat 
naapurissa kylässä ja turvassa 
korkeammalla, joten molemmille meille 
aikuisille jäi yksi lapsi huolehdittavaksi. 
Helena ja Amanda pääsivät melko 
helposti pois talosta etuterassille, mutta 
Samuel ja Linda joutuivat taistelemaan 
itsensä ulos Linda istuen Samuelin 
hartioilla. Vesi ulottui meitä siinä 

vaiheessa jo kainaloihin saakka. Etupihamme oli 
muuttunut joeksi ja vesi virtasi niin voimakkaasti, että 
emme itse olisi päässeet pihasta pois korkeammalle 
paikalle turvaan elleivät naapurit ja eräs opiskelija 
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Kotimme tulvan vallassa. Vain hetkeä 
aikaisemmin olimme pelastuneet 
talosta, ennen kuin vesi nousi n. 2 
metrin korkeuteen talon sisällä.
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mies olisi olleet meitä auttamassa. Mies oli löytänyt 
vastapäiseltä rakennustyömaalta pitkän metallitangon 
jota he ojensivat virtaavan veden yli meille, ja siihen 
tarttumalla vetivät meidät turvaan. Siinä seisoimme 
vain märät vaatteet yllämme, itkimme avuttomina, 
mutta kiitollisina, että olimme pelastuneet. Talosta 
ulos päästyämme vesi nousi nopeasti vielä melkein 
katon rajaan. Toisella puolella aluettamme samaan 
aikaan kahdeksan ihmistä eivät kerenneet turvaan 
vaan hukkuivat. Alueellemme oli iskenyt salamatulva.   

Pääsimme pariksi yöksi toisen suomalaisen perheen 
luokse ja sieltä jatkoimme väliaikaisesti 
hotellimajoitukseen. Heti seuraavana päivänä alkoi 
vanhasta kodista tavaroiden pelastaminen sekä uuden 
kodin etsiminen. Ensimmäiset päivät olivat rankimpia, 
olimme todella väsyneitä ja järkyttyneitä. Teimme 
pitkän päivän töitä kodissamme ja yöllä emme juuri 
saaneet unta. Saimme kuitenkin kokea Jumalan 
hyvyyttä ja huolenpitoa ihmisten kautta kun he 
pyyteettömästi auttoivat meitä monin tavoin. He 
auttoivat etsimään mudan keskeltä tavaroita joita 
pystyimme säästämään, tarjosivat ruokaa, vaatteita, 
auton lainaksi jne.  

Kirkkokuntakumppanimme 
olivat heti mukana 
hädässämme ja antoivat 
apuaan. Jopa Suomen 
suurlähetystön konsuli tuli 
meitä tapaamaan 
tapahtumapaikalle mudan 
keskelle seuraavana 
päivänä.  
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Yllä: Full Gospel Believers 
Churchin johtaja ja 
hallituksen jäseniä meitä 
tapaamassa tulva-alueella. 
Vieressä oikealla: Guenet 
kirkon johtaja meitä 
tapaamassa tulvasta 
pelastumisen iltana. 
Oikealla yllä: Suurlähetystön 
konsuli meitä tapaamassa.
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Nyt tapahtuneesta on kulunut jo neljä viikkoa. 
Olemme löytäneet uuden kodin entisen lähettyviltä, 
mutta kaukana joesta ja korkeammalta paikalta. 
Muutimme tähän kaksi viikkoa sitten. Uuden talon 
siivouksessa, laitossa ja pienissä korjaustöissä on 
mennyt paljon aikaa ja energiaa. Tunteemme 
vaihtelevat vielä hetkestä toiseen. Surutyö oman 
kodin, muistojen ja tavaroiden menetyksestä on vielä 
kesken. Olemmekin aloittaneet kriisiterapian ja se on 
ollut hyödyksi asioiden käsittelyssä.  

Siitä olemme kiitollisia, että lapset saivat aloittaa 
koulun ajallaan ja se on tuonut heidän elämään rytmiä 
ja toisenlaista ajateltavaa. Sadekausi on ollut 
paikallisten mukaan rajuin heidän muistiinsa ja se on 
jatkunut pidempään kuin tavallisesti. Siksipä kun 
rankkasateita tulee, niin kukaan meistä ei enää nauti 
sateen äänestä, vaan koemme olomme vieläkin 
hieman turvattomaksi, erityisesti yksi lapsistamme. 
Uudessa talossa on myös vielä veden vuotamista 
sisälle muutamasta ikkunasta rankkasateiden aikana, 
mutta uskomme saavamme ne hoidettua kuntoon 
jossain vaiheessa.  

Kiitosaiheita 

Kaiken tapahtuman keskellä olemme todella kiitollisia 
elämästä sekä Jumalan varjeluksesta ja 
suunnitelmasta elämäämme. Hän on koetellut, mutta 
ei hyljännyt meitä. Sen olemme kokeneet syvästi jo 
siitäkin miten asiat ovat järjestyneet tulvan jälkeen. 
Löysimme uuden kodin; Suomesta tuli kahteen 
otteeseen ihmisiä hyvin nopealla aikataululla tulvan 
jälkeen ja he auttoivat tuomaan meille 
matkalaukullisia uusia vaatteita ja menetettyjä 
välttämättömiä tarvikkeita joita sukulaisemme olivat 
meille koonneet; olemme saaneet taloudellista tukea 
jne. Sadat ihmiset rukoilevat puolestamme ja sitä 
olemme tarvinneet ehkä enemmän kuin koskaan. 
Joten kiitos kaikesta tuestanne mitä te olette meille 
osoittaneet. Ilman niitä olisimme todella yksin 
emmekä olisi selvinneet. Koemme vahvasti, että te 
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Lapset lähdössä ensimmäiseen 
koulupäivään hotellilta käsin.
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teette Jumalan tahtoa auttaessanne meitä ja 
kulkiessanne meidän rinnalla. Kiitämme Jumalaa 
teistä.  

Rukousaiheita 

Kunhan asettautuminen uuteen tilanteeseen 
tasaantuu, alamme taas uudestaan orientoitumaan 
tulevaan työkauteen. Nyt on jo menossa jokavuotinen 
työlupien sekä oleskelulupien uusimisprosessi. 
Pikkuhiljaa Samuel aloittaa opettamaan eri 
konteksteissa ja samalla jatkamme vielä Amharan 
opintoja. Tällä hetkellä etsimme myös autoa 
perheellemme. Tämänhetkisen lainsäädännön vuoksi 
auton hankkiminen ulkomaalaisena ja sen 
rekisteröiminen itselle ei onnistu, joten toinen 
kirkkokumppaneistamme on luvannut ottaa auton 
omaan rekisteriinsä. Autot ovat myös kohtuuttoman 
hintaisia täällä. Fida, yksityiset tukijat ja seurakunnat 
ovat ilmaisseet halunsa auttaa, niin että meille 
saadaan ostettua auto.  Kaikkiin näihin asioihin 
tarvitsemme viisautta, johdatusta ja rukoustukeanne. 
Rukoillaan lisäksi lastemme puolesta ettei heille jäisi 
pitkäaikaisia traumoja tapahtuneesta eikä myöskään 
meille aikuisille. Muistetaan lähellä olevia perheitä 
jotka menettivät rakkaitaan ja kotejaan tulvassa. 
Jatketaan myös rukousta Etiopian turvallisuustilanteen 
puolesta sekä evankeliumin eteenpäin menon ja 
hengellisen kasvun syventymisen puolesta. 

Lähettinne Etiopiassa: Helena, Samuel ja lapset
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Etiopialaista uutta vuotta juhlistamassa 
Guenet-kirkkokunnan johtajan kotona.

Jumalan armo on uusi joka aamu, ja siksi 
katsomme eteenpäin luottavaisina. 
Yhteistyössä on voimaa!  


