
 Anna-Kaarina ja Matti Palmu, Box 2397, ADDIS ABEBA, Ethiopia 
Sähköpostit: (yhteisesti molemmille:) etiopian@palmu.st  (tai:) anna-kaarina.palmu@felm.org  (tai) matti.palmu@felm.org   

Kännykät: +251 911 682 378 (AK)  +251 911 411 273 (M) 
 

KÄY KATSOMASSA UUSITUT KOTISIVUT: http://etiopian.palmu.st/ 
 

 
 Addis Abeba 29.1.2007 

 
Rakkaat ystävät ja sukulaiset, 

 
tervehdys Etiopiasta! Tasan kuukausi on kulunut siitä, kun saavuimme tähän jo rak-
kaaksi tulleeseen maahan. Jos lyhyesti haluaisin kuvailla kulunutta kuukautta, siihen 
on sisältynyt paljon odottelua ja epätietoisuutta. Mutta niinhän sitä sanotaankin, ettei 
Afrikassa ole kiirettä! 
 

Joulunviettoa uudelleen Lähdimme Suomesta heti joulun jälkeen. Ja kun tänne saavuimme, vasta odotettiin 
joulua. Jouluaattoa (6.1.) vietimme yhdessä työtoveriemme rouva Aberashin ja Kes 
Gennetin kanssa heidän kotonaan. Jälleennäkeminen heidän kanssaan oli riemullinen! 
Ja samaa voimme sanoa myös tapaamisesta kuurojen ystäviemme Tirun ja Wubetin 
kanssa. Joulupäivänä vierailimme heidän kodissaan. Heidän pieneen kotiinsa oli il-
maantunut ompelukone ja sähköllä toimiva inseranpaisto-uuni. Iloissaan he esittelivät 
niitä meille. Huolena oli kuitenkin se, että ompelukone ei toiminut kunnolla. Yritin 
minäkin sitä vähän tutkiskella, mutta kiinalaisen koneen arvoitus ei auennut minun 
taidoillani! 
 

Työluvat jumissa Heti joulun jälkeen 8.1. vanheni Matin työlupa ja maassaololupamme. Olimme jo  
Suomessa kuulleet, että Etiopiassa on vaihteeksi ongelmia ulkomaalaisten työntekijöi-
den työlupien uusimisessa. Mutta emme surreet sitä sen kummemmin: Useinkos niin 
on ollut ennenkin! Nyt vain lisähuolena oli se, että maassaololuvan vanhettua maahan 
ei voi jäädä uusimista odottelemaan, kuten ennen. Niinpä meillekin sitten anottiin kuu-
kauden viisumi, eli lisäaikaa papereiden uusintaa varten. Kun työlupaongelmaan ei 
tuntunut kovin nopeasti löytyvän ratkaisua, etsimme muita vaihtoehtoja. Ryhdyimme 
selvittämään, olisiko meillä mahdollisuutta saada maassaololupia pitkän Etiopiassa 
asumisemme perusteella. Olimme nimittäin kuulleet ulkomaalaisista, joille sellainen 
lupa oli myönnetty. 
 

IHME TAPAHTUI Monien virastokäyntien ja erilaisten kirjeiden hankkimisen jälkeen tarvittavat paperit 
olivat koossa. Tänään meillä oli sitten aamupäivällä tapaaminen Ulkomaalaisviraston 
ylimmän johtajan luona. (Olimme olleet siellä perjantaina iltapäivällä jättämässä ano-
muksemme, ja hän kehotti tulemaan uudelleen maanantaina.) Ja iloksemme hän kir-
joitti paperin kulmaan, että meille voi antaa maassaololuvat! Kiitos esirukouksistanne. 
Meillä on rukouksia kuuleva Jumala.  
 
Matti kirjoitti asian selviämisen jälkeen viestissään lapsillemme, että Taivaan Isällä 
taitaa vielä olla tekemistä meille Etiopiassa. Jatkossa meidän vuosittain uusittavan 
maassaololupamme perusteeksi ei enää vaadita työlupaa. 
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Varasuunnitelmia Yhdyssihteerimme Elisa Blomberg velvoitti meidät miettimään, mitä teemme, jos  

emme saa maassaololupaa. Niinpä teimmekin kaikenlaisia suunnitelmia alkaen työ-
matkasta Namibiaan ja uuden viisumin anomisesta Etelä-Afrikasta. Lippu olisi mak-
sanut saman verran kuin täältä Suomeenkin! Varasimme liput sinnepäin, mutta emme 
ehtineet edes olla yhteydessä Hankeloihin Namibiassa ennen kuin täällä työmatkalla 
oleva aluekoordinaattorimme Päivi Anttila torjui ajatuksen! Seuraavaksi varasimme 
matkan Nairobiin. Sehän olisi lähellä! Mutta sieltä ei ehkä saisi kolmen kuukauden 
viisumia? Sekään ei vaikuttanut hyvältä. Suomeen siis, ja anomaan viisumia Etiopian 
Tukholman-lähetystöstä. Mutta sinne Tukholmaanhan voisi mennä suoraan. Varattiin 
siis sekin lento. Ja nyt perutaan kaikki yllämainitut lentovarauksemme! 
 
Suomen-matka ehdittiin varata myös Taskilan Tainalle, jonka työlupa onkin nyt yllät-
täen uusittu! Samoin saivat työluvan viime hetkessä Mirja Himanen ja Aki Tuppurai-
nen, Kansanlähetyksen lähetti tuosta naapurista. Lennot oli varattu kielikoululaisille-
kin, joiden viisumi päättyy piakkoin - heille kun ei vielä ole saatu työlupaa lainkaan. 
Seuraavaksi sitten perutaan heillekin tehdyt varaukset, sillä itse kunkin maassaoloasiat 
ovat järjestyneet tavalla tai toisella ainakin kuukaudeksi eteenpäin. - Varsinainen vai-
keuksien syy ei kuitenkaan ole vielä ratkennut, eli se, millä perusteella työlupia voi-
daan jatkossa myöntää tai uusia. Rukouksia tarvitaan siis edelleenkin!  

 
Kotia etsimässä Asumme edelleen Lähetysseuran vierastalossa Mekanissassa, mihin olemme jollain 

lailla ”asettuneet taloksi”, kun uutta kotia ei heti löytynyt. Asunnonvälittäjänä toimi-
van nuoren miehen kanssa olemme käyneet katsomassa kymmenkuntaa taloa, mutta 
niistä mikään ei tuntunut ”omalta”. Vuokratkin kuulostivat aika korkeilta. Kun sitten 
kuulimme, että kotiseurakuntamme entisessä pappilassa asuva kolumbialainen YK:n 
työntekijä on pois lähdössä, kävimme tuotakin taloa katsomassa.. Se vaikutti sopival-
ta! Talossa on aika iso tontti ja hoidettu pihamaa kukkaistutuksineen. Seurakunnan 
omistuksessa talo on ollut kolmisenkymmentä vuotta. Kuulimme, että seurakunta var-
sin mielellään vuokraisi talon seuraavaksi meille. Ja mitä vuokra nyt sitten tuleekin 
olemaan (siitä ei vielä ole sovittu), se menee seurakunnalle eikä jollekin yksityiselle 
rikkaalle talonomistajalle! Talo vapautuu maaliskuun alussa, jolloin pääsisimme muut-
tamaan. Pikkuhiljaa siis kaikki asiat näyttävät lopulta järjestyvän! 
 

Mekane Yesus -kirkon lähetysyhdistys 
 

Tammikuun 21.päivä oli historiallinen Mekane Yesus -kirkolle. Silloin nimittäin pi-
dettiin kokous, missä perustettiin ulkolähetystyötä varten lähetysyhdistys. Kirkollis-
kokous oli kaksi vuotta sitten päättänyt, että kirkko aloittaa uudelleen lähetystyön 
maan rajojen ulkopuolella. 90-luvulla etiopialainen pastori Yosef, meidän kotiseura-
kuntamme nykyinen kirkkoherra, oli perheineen työssä Sambiassa yhden työkauden, 
mutta silloin asia jäi siihen. Nyt halutaan aloittaa uudelleen. - Mekin olimme mukana 
tuossa historiallisessa kokouksessa ja liityimme yhdistyksen jäseniksi. - Samana päi-
vänä oli myös kirkon syntymäpäivä, minkä kunniaksi sytytettiin 48 kynttilää ja syötiin 
täytekakkua! Kokouksessa oli mukana rouva Abeba, kirkon ensimmäisen johtajan toh-
tori Emmanuel Gebreselassien leski, joka ainoana läsnä olevista oli ollut mukana MY-
kirkon perustamiskokouksessa 48 vuotta sitten. Häntä pyydettiin pitämään kiitosruko-
us ja juhlallisesti leikkaamaan kakku, mitä sitten jaettiin kokousedustajille! 
 

Kurssisuunnitelmia Olemme muiden asioiden ohessa päässeet jo suunnittelemaan alustavasti kevään  
kurssiohjelmia. Suunnitteilla on täydennyskoulutuskurssien pito aiemmin perhetyön 
kouluttajakurssin käyneille. Nyt, kun  paperiasiat alkavat olla kunnossa, pääsemme 
vihdoin ihan oikeasti muutakin miettimään! Ensi viikolla olemme SLS:n työntekijä-
kokouksessa Langaanojärven rannalla, joten oikeastaan vasta sen jälkeen voimme 
päästä kunnolla työn alkuun. Esimiehemme, pastori Alemun kanssa olemme sopineet, 
että tulemme olemaan kirkontoimistolla kolmena päivänä viikossa. Yksi päivä on 
suunniteltu kotiseurakuntamme perheneuvontatyön kehittämistä varten ja yksi kotona 
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materiaalin valmistamista varten. Toimisto on sen verran levoton paikka, ettei siellä 
voi keskittyä mihinkään isompaan valmisteluun! 
 

Perhetyön käsikirjan käännöstyöt 
 

Käsikirjan amharankielinen käännös on valmistunut. Seuraava vaihe on käännöksen 
tarkistusluku, minkä jälkeen vuorossa on sivuntaitto kirjapainoa varten. Matti yrittää 
saada kirjasta jonkinlaisen monistelaitoksen valmiiksi ennen kurssikierrosten alkamis-
ta. Näin voimme antaa kurssilaisille heidän kauan kaipaamansa amharankielisen teks-
tin. Kirjan painokuntoon saattamiseen kun menee vielä aikaa. - Oromonkielen kääntä-
jää etsitään, jotta kirja saataisiin suunnitelman mukaisesti käännetyksi myös tuolle toi-
selle suurelle kielelle. 
 
Merkillisesti epävarmuus asioiden järjestymisestä on käynyt voimille, vaikka us-
koimmekin asioiden järjestyvän! Kiitos siitä, että muistatte meitä ja työtä täällä esiru-
kouksissanne. 
 
 
teistä kiittäen ja teitä muistaen  Anna-Kaarina    (ja Matti) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 

 
- Sähköpostissa tulevassa ystäväkirjeessä on linkki, jonka kautta pääset Internetiin Etiopianpalmujen kotisivuille; 
- Internet-ystäväkirjeessä on linkki, jonka kautta voit avata ja tulostaa pdf-muodossa olevan kirjeen otsakekuvioineen; 
- Voit lukea ja halutessasi tulostaa ystäväkirjeemme (vanhat ja uudet) Internetissä valokuvineen kaikkineen osoitteessa 

http://etiopian.palmu.st/ 
- Saadaksesi laajemman kuvan lähetystyöstä vierailepa Lähetysseuran kotisivulla osoitteessa http://www.mission.fi/ 
 
 
TÄMÄN KIRJEEN KUVAT (käy katsomassa uusituilla kotisivuilla!): 1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Lampaita Addis 
Abeban vuorilla; 2) Palmut kävelyllä entisen Vuorikotinsa maisemissa; 3) Seurakuntatyön osaston väki suunnittelukokoukses-
sa tammikuussa 2007; 4) Perhetyön tiimi tulevaa suunnittelemassa: Räisäset, Palmut ja pastori Geneti; 5) Ato Emmanuel pu-
humassa lähetysyhdistyksen perustamiskokouksessa; 6) Kirkon lähetysyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja, Ato Yonas Yi-
gezu; 7) Mekane Yesus –kirkon ja sen tukijatahojen yhteistyökokouksen alkajaisehtoollinen Mekanissan seminaarissa;  
[Palmujen vieraina Mekanissassa olivat tammikuussa 2007 mm.] 8) Nikulat Kalajoelta ja Räisäset Airasta; 9) sekä Kansanlä-
hetyksen Suomen-vieraat Timo Rämä ja Sakari Valkama; ,10) Addis Abeba kasvaa rajusti; asumisoikeusasuntoja rakennetaan 
paljon ja tiheään; 11) Ja viereen nousee kirjavissa rykelmissä monenlaista pientaloa! 12) Pikkutyttö Addis Abeban vuorilla.  
 

"Valitsen itse tieni ja pyydän sinua, Jeesus, siunaamaan minua. Mutta Jumalan lapsen elämässä ei saa olla näin. Sinun, 
Jeesus, on kuljettava edellä ja näytettävä tietä. Minä seuraan jäljessä. Jos elämän on määrä onnistua, minun on seurat-
tava sinua. Sinun tiesi vievät perille." 
          Fredrik Wislöff,  Rukouskirja, 1. kuukauden 30. päivän aamu 
     

 
 
 
 
 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
- Siitä, että olemme saaneet maassaololuvan pitkään Etio-

piassa asumiseemme perustuen 
- Taina Taskilan, Mirja Himasen sekä Aki Tuppuraisen 

uusituista työluvista; 
- Uuden kodin löytymisestä; 
- Perhetyön käsikirjan amharankielisen käännöksen val-

mistumisesta; 
- Kes Gennetistä ja rva Aberashista ja heidän työstään; 
- Terveydestä, työkunnosta ja mahdollisuudesta lenkkei-

lyyn; 
- Jumalan huolenpidosta pienissä ja suurissa asioissa! 

RUKOILKAA SIIS: 
- Rauhaa Etiopiaan ja sen naapurimaihin; 
- Lähettien työlupa-asioiden järjestymistä; 
- Lähetysherätystä Mekane Yesus -kirkkoon; 
 
Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin: 
- SLS:n työntekijäkokous Langaanolla 5.-8.2. 
- Perhetyön kouluttajakurssi Awasalla 26.2.-1.3. ja 

Mizan Teferissä 19.-31.3;  
- Nuorisotyönjohtajien kurssi AA:ssa 4.-10.3. (meil-

lä muutama opetusjakso); 
- täydennyskurssiohjelmien suunnittelu + valmistelu 


