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  Addis Abebassa 29.1.2008 
 
Tervehdys teille, ystävät, sukulaiset, lähettäjämme! 
 

Aurinkoiset terveiset Etiopiasta. Eilen illansuussa sauvakävelylenkiltä palattuamme is-
tuimme ulkona verannalla todeten, että päivä on selkeästi pidentynyt. Marras-joulu-
kuussa pimeä laskeutui hyvinkin puoli seitsemän maissa illalla, mutta nyt siihen ai-
kaan ei vielä ollut edes kovin hämärää. Tosin hämäräjakso täällä Afrikassa lähellä päi-
väntasaajaa on hyvin lyhyt: auringon laskettua pimeys laskeutuu noin varttitunnissa. 
 

”Moninaisuutemme on rikkautemme” 
 
 Tuo iskulause on luettavissa yhdessä millennium-juhlavuoden julisteessa.. Julistees- 

sa on kuvia hyvin erinäköisistä ihmisistä, jotka kaikki ovat etiopialaisia. Jotain tuosta 
erilaisuudesta saimme kokea, kun teimme joulun jälkeen matkan etelä-Omon alueelle, 
noin 800 km Addis Abebasta lounaaseen. Osan matkasta teimme lentäen. Ystävämme 
Penttiset hakivat meidät lentokentältä Arba Minchista. Sieltä oli vielä kuuden tunnin 
ajomatka heille. Matka oli monessa mielessä mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä.  
- Ihmiset olivat pukeutumistyyliltään ja muutenkin varsin erilaisia suhteessa valtaväes-
töön. Vaatteet ovat varsin niukkoja, mutta erilaiset helmi- ja  kehonmaalauskoristelut 
sitäkin runsaampia. Myös arpitatuointia näkyi paljon. Monilla naisilla oli pahan näköi-
siä arpia selässä pieksämisen jäljiltä. - Internet-sivuillamme on kuvia tuolta matkalta. 

 
Ei tietoa evankeliumista Ihmiset tuolla alueella ovat vielä paljolti animisteja, perinteisen kansanuskonnon  

kannattajia. Evankeliset kirkot ovat jo pitkään tehneet työtä alueella, mutta vielä siellä 
on paljon heitä, jotka eivät ole Jeesuksesta mitään kuulleet ja elävät monien pelkojen 
vallassa. - Me saimme tilaisuuden opettaa sunnuntain jumalanpalveluksessa kristilli-
sestä perhe-elämästä yhdessä seurakunnassa, Aldubassa.  
 
Noitiakin noilla seuduilla toimii edelleen. Perinteinen kulttuuri on säilynyt sellaise-
naan. Monet saavat elantonsa paimentolaisina. Karjavarkaudet ja niistä seuraavat eri 
kansanryhmien väliset taistelut kuuluvat arkipäivään. Monet miehet kulkivatkin aina 
kivääri olallaan. Onhan seuduilla villieläimiäkin. 
 

Turismi valtaa alaa Uusi tulokas, turismi, on löytänyt tiensä myös noille kaukaisille seuduille. Esimerkiksi 
valokuvatuksi tulemisesta halutaan maksu. Ulkomaalaisilta pyydettävät torihinnat eri-
laisista perinteisistä käsitöistä ovat kovasti nousseet. ”Eihän se ole tyhmä, joka paljon 
pyytää, vaan se, joka maksaa liikaa!” Ja etiopialaiset valittavat, että hinnat nousevat 
myös heille, kun ulkomaalaiset maksavat liian paljon! Tulevaisuus näyttää, onko li-
sääntyvä turismi noille seuduille siunaus vaiko kirous … 
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Joulujuhla ja näyttely Mekane Yesus- kirkko järjesti etiopialaisen joulun aikaan suuret Millennium-juhlat.  
Juhliin sisältyi niin hengellistä ohjelmaa kuin myös laaja näyttely, missä kirkon eri 
hiippakunnat ja toimintamuodot esittelivät työtään. Perhetyötäkin esiteltiin julistein, 
mihin oli koottu kuvia erilaisilta kursseiltamme. Valitettavasti saimme tiedon asiasta 
niin myöhään, ettemme ehtineet kunnolla valmistautua. - Niin näyttelyssä kuin juhla-
ohjelmassakin tuli myös selkeästi esille moninaisuus ja erilaisuus. Hiippakunnista tul-
leet lauluryhmät esiintyivät pukeutuneina alueittensa kansallispukuihin. Ja hiippakun-
tien esittelykojuissa oli tarjolla maistiaisia erilaisista perinteisistä ruuista. 
 

Kurssimatkalla  Saimme päätökseen perhetyön kouluttajien jatkokurssikierroksemme, kun pidimme  
tammikuun puolivälissä kahdeksannen kurssimme Mettussa. Siellä oli osallistujia 
kolmesta eri hiippakunnasta, kaikkiaan 23 kurssilaista. Kuuntelimme heidän kerto-
muksiaan työn haasteista ja iloista. Työ menee eteenpäin. Parannustakin tehtiin, kun 
jotkut kurssilaisista avoimesti kertoivat, etteivät he ole tehneet sitä, mitä heiltä odote-
taan. Toisten kertomuksista rohkaistuneina hekin lupasivat tarttua toimeen. 

 
Kauko-itä kutsuu Olemme saaneet alustavat ohjelmasuunnitelmat Taiwanin matkaamme varten. 

Yhdessä Heiskasten, Taiwanissa perhetyötä aloittamassa olevien työtovereittemme, 
kanssa olemme sähköpostitse vaihtaneet ajatuksia matkan suhteen ja suunnitelleet 
kurssien ohjelmia. Matkaliputkin on jo ostettu. Ja Japanista olemme kuulleet, että mei-
tä sielläkin jo kovasti odotetaan! 

 
Terveisin 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/ 
- Käypä myös Vantaan seurakuntien kotisivuilla! Muutamat nimikkolähetit toimittavat sinne pieniä blogi-kirjoituksia,  

Palmutkin vuorollaan joka kolmas viikko:  http://www.vantaanseurakunnat.fi/kansainvalinen_vastuu/lahetysblogi 
 
TÄMÄN KIRJEEN KUVAT (käy katsomassa kotisivuilla!): 1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Virtahepoja Didessa-joessa;  
2-4) Banna-kansanryhmän alue: Key Aferin torilta; 5-7) Hamer-kansanryhmän alue: Turmin torilta;  8) Vertailun vuoksi:     
tavanomainen tori Illubaborista; 9-10) Pukeutumistyylejä Hamer-kansanryhmän alueella; 11) "Pimeyden vuori" Banna-Hamer 
-kansanryhmien seudulla; 12-14) Mekane Yesus -kirkon Millennium-joulujuhlat;  15-16) Kuurojen pariskuntien avioliittokurs-
si; 17) Äitikirkon jouluaattokirkko 6.1.-08; 18) Kouluttajakurssin jatkokurssi Mettussa, ja 19) Kotiteatteri-ilta Jimmassa. 

 
 
 
 
 
 
 

”Joka luulee seisovansa, katsokoon ettei lankea. (1.Kor 10:12) - Kristus tahtoo olla pyhissään samanaikaisesti sekä sa-

lainen, että  julkinen, samanaikaisesti sekä tarjoutua löydettäväksi että salautua. Sen tähden hän hengen hedelmien se-

kaan, joista hänet hänen uskovaisissaan voidaan tuntea, sallii ilmetä eräitä puutteita, joilla hän itsensä salaa, että väärät 

ja ylimieliset tuomitsijat häneen närkästyisivät.”                                         Martti Luther, Mannaa Jumalan lapsille, tammik. 29. päivälle 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
- Uusituista maassaololuvistamme; 
- Innostuneista ja antautuneista perhetyön kouluttajista 

eri puolilla kirkkoamme; 
- Siitä, että perhetyön opetusta halutaan ottaa vastaan; 
- Mahdollisuudesta matkustaa Etiopiassa ja nähdä ja op-

pia uutta tästä maasta; 
- Perhetyön laajenemisesta eri työalueille; 
 

- Jumala, maan ääriin saakka kiiriköön Sinun nimesi, 
kaikukoon ylistyksesi! Sinun kätesi on hyvyyttä 
täynnä. Ps. 48:11 

RUKOILKAA SIIS: 
- Perhetyön käsikirjan amharan- ja oromonkielisen versi-

on työstämisen ja painokuntoon saattamisen puolesta;  
- Muunkin opetusaineiston valmistelutyön puolesta; 
- Kaukoidän matkamme ja siihen liittyvien erilaisten val-

mistelujen puolesta; 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin: 
        * Mekane Yesus -lähetysyhdistyksen vuosikokous 2.2.,  
        * SLS-lähettien työntekijäkokous 4-7.2.2007, *Srk-työn   
        osaston työntekijäkokous meillä 12.2., *Matkamme  
        Taiwaniin 29.2.-19.3 ja sieltä Japaniin 20.3.-15.4. 

Etiopian Palmujen toimintakertomus 2007 suomeksi sekä  
 

MEKANE YESUS -KIRKON PERHETYÖN ENGLANNINKIELINEN RAPORTTI 2007 
ovat luettavissa kotisivuillamme internetissä. Mitäpä jos Sinä, jolle tämä ystäväkirje tulee vain paperilla, kävisit jonkun luona - tai    

vaikkapa kirjaston tietokoneella - tutustumassa siihen! Voisit saman tien katsoa tämän ja aikaisempienkin kirjeidemme kuvia! 
 


