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                Vantaan Kaivokselassa 31.1.2012 
 
Rakkaat ystävät,  Siunausta tähän vuoteen. Iloitkaamme yhdessä Suomen talvesta. Jumalan siunausta 

voi saada osakseen niin lukemattomilla eri tavoilla. Me olemme kokeneet tämänhetki-
set talviset olosuhteet todella siunauksena. Eiväthän kaikki suomalaiset toki pidä tal-
vesta – mutta me pidämme. Olemme sen verran monia talvia menettäneet Afrikan-
vuosinamme, että osaamme nyt erityisesti arvostaa vuodenaikojen vaihtelua. - Hiihtä-
mään tosin olemme päässeet vain kerran, mutta tuli sentään kausi aloitetuksi ennen Is-
raelin-matkaamme. 
  

Kuntoutumista Eräs osaksemme tullut siunaus oli pääsymme Kelan kuntoutukseen. Ensijakso oli  
lokakuussa 2010, toinen toukokuussa 2011 ja viimeinen nyt tammikuussa 2012. Es-
poon Kaisankodilla meitä oli pieni, kuuden lähetystyöntekijän ryhmä yhdessä nuo yh-
teen laskien runsaat 30 päivää. Meillä oli upeat ohjaajat, erityisesti ryhmämme ”oma” 
psykologi ja fysioterapeutti. Edustimme kahta eri lähetysjärjestöä, vaan eipä tuo järjes-
töero juuri mitään merkitse kuntoutuskuvioissa.  
 
Sekä Anna-Kaarina että minä olimme syksyllä 2010 melko uupuneita. Saimme hyviä 
vinkkejä ja kannustusta erinäisten asioiden, elämään ja työhön liittyvien osatekijöiden 
korjaustoimenpiteisiin. Nyt viimeisellä jaksolla saimme sitten kosolti hyvää palautetta 
– moni asia on korjaantunut tai ainakin muuttunut parempaan suuntaan. Voimme nyt 
merkittävästi paremmin. Liekö liioittelua todeta, että kuntoutus teki mahdolliseksi sen, 
että näillä näkymin voimme ja jaksamme saattaa päätökseen tämän 2010 tammikuussa 
alkaneen 4-5 –vuotisen kansainvälisen perhekasvatustyön tukiohjelman. Totta kai on 
todettava, että huomisemme on aina Jumalan käsissä, siksipä ”tulevista työvuosista” 
puhuessamme koetamme aina muistaa todeta: jos Jumala suo ja elämme. 
 

Lähetyksen synttärit Tammikuun 19. on Suomen Lähetysseuran synttäripäivä. Anna-Kaarina oli silloin  
Jyväskylässä tämänvuotisten opiskelujensa ensimmäisellä lähijaksolla, mutta minä 
pääsin mukaan juhliin Lähetystalolla.  
 
Juhlassa siunattiin lähetystyöhön iso joukko uusia lähtijöitä. Perhetyöntekijää erityi-
sesti liikutti se ei vielä kovin vanha käytäntö, että lähtijöiden lapset myös siunattiin 
alttarin äärellä piispan johdolla. Monestihan lapset ovat meitä aikuisia paremmin ilo-
sanoman eteenpäin viejiä. Toinen erityisen liikuttava näkökulma tuossa juhlassa oli 
etupenkin ja kuorin alueen henkilöissä. Penkkirivien edessä istui rovasti Päivö Parvi-
ainen, joka jos Jumala suo ensi kesäkuussa täyttää 100 vuotta. Työhön siunattujen pari 
pikkulasta juoksi siinä kuorissa riemuissaan kehää. Näiden eri sukupolvia olevien lä-
hetyssaarnaajien ikäeroa oli arviolta 97 vuotta! Päätösrukouksessaan rovasti Parviai-
nen muun muassa pyysi: Herra, sinä joka olet niin paljon minua rakastanut, ja joka ra-
kastat näitä lähtijöitä vielä paljon enemmän, siunaa heitä… 



Palmujen kirje perhetyöstä maailmalla 1-2012 (Tammikuu 2012)  2 
 

 

Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on jo lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, 
mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän 

sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.      Filippiläiskirje 4:5-7 

Kotiseurakunta Jumala on paljon siunannut meitä ja perhettämme kotiseurakuntien kautta. Lähetys- 
työhön lähdimme oltuamme hetken aikaa Pieksämäen kaupunkiseurakunnan jäseniä. 
Yli neljännesvuosisadan saimme olla Karttulan seurakunnan jäseniä. Etiopiassa 
olemme olleet mm. Mekanissan, Hosainan, Tunton, Syntymäkirkon (Lidetan), Goden 
ja Äitikirkon (Addis Abeba Mekane Yesuksen) seurakuntien jäseninä.  
 
Vuodesta 2005 alkaen Suomen-kiintopisteemme on ollut Vantaalla ja olemme nyt 
Vantaankosken seurakunnan jäseniä. Tämä kotiseurakuntamme on eräässä suhteessa 
varsin erikoislaatuinen, ehkäpä suorastaan ainutlaatuinen. Tämän seurakunnan alueella 
on tällä hetkellä 38 lähetystyöntekijää - joko parhaillaan asumassa, tai sellaisia, joilla 
on Suomen-asunto tällä alueella. Meitä on useista eri lähetysjärjestöistä, myös use-
ammista eri kirkoista.  
 
Mainitut lähetit kokoontuvat jokusia kertoja vuodessa, vuoroin eri kodeissa. Tammi-
kuun kokoontuminen oli tässä Ukonpolun-kodissamme.  Vaikka puolenkymmentä pe-
ruutusta tuli viime hetkellä, meitä oli koolla 22 henkeä. Sopu sijaa antoi. Saimme jäl-
leen kerran kokemuksen eräästä lähetystyöntekijän suurimmista siunauksista: laajan, 
eri järjestöistä, eri kirkoista, eri maista lähtöisin olevista koostuvan lähettiperheen kes-
kinäisestä yhteydestä.  
 

Israelin-matkasta Edessä olevaan Israelin-matkaamme liittyy juuri nyt matkan alla useitakin yllättäviä  
epävarmuustekijöitä. En ryhdy nyt kuvailemaan keskeneräisiä asioita, mutta vetoan 
teihin, työmme tukijat, aivan erityisen esirukoustuen saamiseksi 7.2.-7.3.2012.  
 
Kaavailtu peruskuvio on seuraava: Vierailun 1. ja 2. viikolla perhetyön kouluttajien 
koulutusta etiopialaisseurakunnille; 3. viikolla vierailuja hepreankielisissä messiaani-
sissa seurakunnissa, 4. viikolla vierailuja arabiankielisissä palestiinalaisseurakunnissa. 

 
Rukousterveisin, Matti   (ja Anna-Kaarina) 

 
- 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 valokuvineen internet-osoitteessa  
- Saadaksesi laajemman kuvan lähetystyöstä vierailepa Lähetysseuran kotisivulla osoitteessa http://www.mission.fi/ 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 

TÄMÄN KIRJEEN KUVAT: 1-2) KUUKAUDEN ELÄINKUVAT Dhulikhelin hämähäkki Nepalissa ja Rayongin torakka Thaimaassa;  
[3-10) Kuntoutusjakso Espoon Kaisankodilla tammikuussa 2012] 3) Ryhmä fysioterapeutin opastettavana; 4) Ryhmäkuva kartanon ruoka-
salissa; 5-7) Lumitalvi alkoi Kaisankodilla ollessamme 9-18.1.; 8-10) Kaisankoti on saanut nimensä presidentinpuoliso Kaisa Kallion mu-
kaan; 11-12) Uusien lähetystyöntekijöiden siunaaminen Lähetyskirkossa 19.1.2012; 13) Lapset siunattiin myös! 14) Lähetyssaarnaajien 97 
vuoden ikäero kuvassa; 15) Rovasti Päivö Parviainen juhlassa Lähetyskirkossa; 16) Vantaankosken alueen lähettejä Palmuilla tammikuussa; 
17-18) Talvimaisemaa Palmujen Vantaan-kodin olohuoneen ikkunasta; 19-20) Palmuranta, siirtolapuutarhamökki lumimaiseman keskellä. 
 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Hyvästä, tuloksellisesta kuntoutusjaksosta 2010-2012; 
- Upeasta, kylmästä, lumisesta talvesta; 
- 153-vuotiaasta Lähetysseurasta; 
- Uusista lähetystyöhön lähtijöistä lapsineen; 
- Kotiseurakunnastamme Vantaankoskesta; 
- Vantaankosken alueen lähetystyöntekijöistä.  

 
- Siitä, että Jumala voi auttaa meitä myös kokemaan 

mahdolliseksi Filippiläiskirjeen (4:4) kehotuksen: 
Iloitkaa aina Herrassa! Sanon vielä kerran: iloitkaa!  

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Siunausta perhetyössä mukana oleville kirkkojen työnteki-
jöille ja muille vastuunkantajille eri maissa; 

- Koko SLS:n perhekasvatusohjelman puolesta; 
- Juuri nyt Israelin perhetyön ja sen tulevaisuuden puolesta; 
- Intoa ja viisasta harkintakykyä perhetyön tulevaisuuden 

suunnittelussa eri maissa, eri kirkoissa; 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin: ;  
*  Vuodelle 2012 suunniteltujen matkojen puolesta:  
     Israel 7.2.-7.3., Tansania viikoilla 15–18, Kambodzha 
    viikoilla 33–36.


