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                     Chisapanissa, Länsi-Nepalissa 31.1.2014,  
                     Anna-Kaarinan 65-vuotispäivänä 
 
Rakkaat ihmiset, Aurinkoinen tervehdys Nepalin ”Kaukolänsi”-alueelta (Far-West Region), runsaat  

600 kilometriä länteen Kathmandusta. Tämä Chisapani, kurssipaikkakuntamme, on 
mahtavan Karnali-joen rannalla vähän Intian rajasta pohjoiseen. Voimakkaat tuulet 
puhaltavat aamupäivisin jyrkkien vuorten välissä kulkevaa jokivartta, päivälämpötila 
on päivisin noin 15–20 astetta. Pikkukylän ainut hotelli on aivan jokirannassa; ikku-
nastamme avautuu komea näkymä joelle ja sen ylittävälle 500-metriselle sillalle. 
 
Tämän matkamme ensimmäinen kouluttajakurssi päättyi eilen illalla. Tänään vietäm-
me Anna-Kaarinan synttärien kunniaksi lepopäivää. Vaelsimme iltapäivällä jokivartta 
ylös jokusia kilometrejä kivikkoista pikkutietä. Kylä on tosiaan pieni, vaikka kauppoja 
on kyllä lukuisia. Valtakunnan sähköverkko täällä on, mutta nettiyhteyttä ei pikkuky-
lästä löydy. Huomenna tulevat seuraavan kurssin osallistujat illaksi tänne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vielä kerran Nepaliin Lensimme Vantaalta Istanbulin kautta Kathmanduun 23–24.1. Istanbulissa piti olla 
3½ tunnin koneenvaihtoaika, mutta se venyi lähes yhdeksään tuntiin, kun vaihtoivat 
teknisten ongelmien vuoksi koneen. Kuuden tunnin lento kohti Nepalia pääsi alka-
maan vasta yhden aikaan yöllä. – Lentoasemilla viipymiset eivät useinkaan ole erityi-
sen hauskoja. Turkkilainen lentoyhtiö tarjosi asemalla ”illalliseksi” pienet pizzapalat 
ja limsan. Yölennolla ei sitten tarjottukaan muuta kuin ”aamiainen” - kello 02.40. 
Suomen aikaa. Täällä Nepalissa eletään 3 tuntia 45 minuuttia edellä Suomen ajasta.  
 
Nepalissa olemme nyt neljättä kertaa. Nepalin perhetyön projekti on täällä suunniteltu 
vuosiksi 2010–2014, eli se päättyy tänä vuonna, aivan samoin kuin meidän Suomessa 
suunniteltu kansaivälisen perhetyön ohjelmammekin. Tämä matkamme on 20. ja vii-
meinen perhetyön ohjelman koulutusvierailuista eri maihin. On toisaalta haikeata, toi-
saalta vapauttavaa todeta, että aika aikaa kutakin. Täällä kyllä paikalliset työtoverit ja 
kurssilaiset kyselevät, emmekö sittenkin vielä tulisi ensi tai viimeistään seuraavana 
vuonna taas… - ”Jumala tietää”, vastaamme etiopialaiseen tapaan näille kyselijöille. 



Palmujen kirje perhetyöstä maailmalla 1-2014 (Tammikuu 2014)  2 
 

”Teidän vanhuutenne päiviin saakka minä olen sama, vielä kun hiuksenne harmaantuvat, minä teitä kannan.  
Niin minä olen tehnyt ja niin yhä teen, minä nostan ja kannan ja pelastan.”          Jesaja 46:4 

 

Perhetyön kouluttajakurssin jälkimmäinen osa Karnali-Chisapanissa 
 

Nepalissa kouluttajakursseihin kuuluu kolme osaa: Ykkösosan neljä kurssipäivää, vä-
livuonna harjoittelu raportointeineen omissa yhteisöissä, ja kakkososa taas neljä kurs-
sipäivää. Chisapanissa pidimme ensin nelipäiväisen kakkososan ja lisäksi kaksipäiväi-
sen jatko- ja palautekurssin koko kurssin aikaisemmin käyneille. 
 
Molemmat kurssit olivat meille todella rohkaisevat ja innostavat. Kaikki pariskunnat 
olivat opettaneet tai toimineet perheneuvojina, monet jakoivat rohkaisevia kertomuk-
sia onnistuneista opetustilanteista ja sovitteluista. Useammat myös kertoivat voineensa 
opastaa ja auttaa myös ei-kristityn asuinympäristönsä jäseniä. Yksi ja toinen kertoi 
myös omassa avioliitossaan ja perheessään tapahtuneestä hyvästä muutoksesta.  
 

Tavoitteeseen päästiin Nepalin perhetyön projektin alkaessa tavoitteeksi määriteltiin kouluttaa 50 nepaliparia.  
Tähän mennessä koko kurssin käyneitä on yli 40 pariskuntaa, mutta lisäksi on noin 20 
sellaista paria, jotka ovat käyneet vasta toisen nelipäiväisen jakson. Tässä kuussa pi-
dämme vielä yhden ”ykkösosan”, joten koulututavoitteen voi hyvin katsoa toteutu-
neen, se on jopa ylitettykin. Erityisen tärkeätä on myös se, että Anjilan ja Manojin rin-
nalle on löytynyt jo nyt 2-3 pariskuntaa, jotka voivat jatkossa toimia kouluttajien kou-
luttajina. Jotkut heistä ovat jo toimineetkin kakkoskouluttajina kursseilla. 
 
 
Iloa ja valoa talveen ja muutenkin elämäänne juuri näinä aikoina toivottaen, 
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.suomenlahetysseura.fi/ls_fi/ 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 

 
 
 

TÄMÄN KIRJEEN KUVAT (nettiversiossa nämä kaikki): 
1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Sikoja Länsi-Nepalin Karnali-Chisapanissa; 2) Anna-Kaarina Palmu 65v.; 3) SLS-nepalinlähettien 
työntekijäkokous Kathmandussa; 4-5) Lentomatkalla Kathmandusta Nepalgunjiin; 6) Suomalaisuutinen Nepalin sanomalehdessä; 7) Auto-
kyyti Nepalgunjin lentoasemalta eteenpäin; 8-9) Mahtava japanilaisrakenteinen Karnali-joen silta Chisapanissa; [ 10-21 Perhetyön koulutta-
jakurssi Chisapanissa ] 10) Nallekortteja valitsemassa tunteiden ilmaisemiseksi; 11) Anjila ja Manoj vetovuorossa; 12) Parikeskustelu me-
neillään jokirannassa; 13) Ateriat syötiin hotellin ruokasalissa; 14-15) Harjoitustunnit meneillään; 16) Rita ja Paul palautekeskustelua vetä-
mässä; 18) Anjali ja Abraham suunnitelmia tekemässä; 19-20) Laulujen laulua luettiin pariskunnittain toinen toiselleen; 21) Todistusten jako; 
22) Näkymä Chisapanin pikkukylään; 23-24) Hindutemppeleitä on paljon; 25-26) Chisapanissa ostoksilla; 27-28) Kävelyretki Karnali-joen 
mahtavissa maisemissa; [ SUOMESTA: ] 29) Kaisu-kummityttömme (ja Miriam-tyttärensä) kanssa Kaisun vanhempien luona Laitilassa, 
sekä 30) Suomen Lähetysseuran 155-vuotisjuhlien messussa Helsingin Vanhassakirkossa siunattiin uusia työntekijöitä lähetystyöhön. 
 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Anna-Kaarinasta, Matin suurenmoisesta 65v-vaimosta; 
- Palmujen 43-vuotisesta avioliitosta (häät 7.2.1971); 
- Varjeluksesta lento- ja automatkoillamme; 
- Mahdollisuudesta palvella vielä Nepalissa; 
- Perhetyön etenemisestä Nepalissa; 
- Anjilasta ja Manojista Nepalin perhetyötä johtamassa ja 

Ritasta ja Paulista toisina kouluttajien kouluttajina; 
- Innolla sitoutuvista kouluttajakurssilaisista; 
- Hyvästä vastaanotosta ja rohkaisusta suomalaistenkin 

työtoveriemme taholta; 
 

- Hyvän Jumalan armollisesta johdatuksesta läpi aiko-
jen ja aikakausien. 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Siunausta ja johdatusta perhetyölle Nepalissa; 
- Uusien pariskuntien kasvamista perhetyön kouluttajia kou-

luttamaan: Rina ja Simon, Anjali ja Abraham … ? 
- Matkustamiset, kurssit, erilaiset kohtaamiset eri puolilla 

Nepalia helmikuun ja maaliskuun alun aikana; 
- Nepalin perhetyön jatkosuunnitelmien puolesta; 
- Terveyttä, voimia ja innostusta näihin viikkoihin; 

 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Kouluttajien jatkokurssit Chisapanissa 2-3.2. ja Nagar- 
   kotissa 10-11.2. (ja lepojaksomme siellä 12-14.2.) 
* Kouluttajakurssin ykkösosa Dharanissa 18-21.2. 
* Tapaamisia, neuvotteluja, suunnittelua 5.3. asti. 


