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Ystävät ja tukijat, HUH, MIKÄ KUUKAUSI onkaan takana! Enpä pahempaa, enkä parempaa, hevin  
osaisi kuvitella. Nyt ovat nekin, molemmat laidat, tulleet eletyiksi. 
 

Lunta tupaan Lokakuumme alkoi melkein kuin tyrmäyksellä. Saimme Lähetysseurasta kirjeen, joka  
lähes vei jalat alta, ainakin tunnetasolla. Moni tulevaisuuden kaavailumme tuntui hor-
juvan, moni asia joutui uudelleen valinkauhaan. Olemme pienellä paikalla. Monia asi-
oita meidän on Lähetysseurassa vielä yhdessä pohdittava, keskusteltava läpi.  
 
Viimeinen Etiopian-työkautemme on meneillään. Asetumme, jos Jumala suo ja eläm-
me, asumaan Suomeen noin seitsemän kuukauden kuluttua, toukokuun lopulla 2009.  
Syyskaudella toivomme voivamme vierailla kuudessa nimikkoseurakunnassamme. 
Mitä tapahtuu sitten vuoden 2010 alettua, on entistä tiukemman hämärän peitossa.  
 
Olemme jo usean vuoden ajan valmistautuneet siihen, että voisimme viimeiset vuodet 
ennen eläkkeelle siirtymistä toimia perhekasvatustyössä Lähetysseuran eri yhteistyö-
kirkkoja palvellen. Hiukan olemme tuota jo harjoitelleet, ensin Inkerin kirkossa, sitten 
Taiwanissa ja nyt viimeksi Keniassa. Kutsuja ja opetusavun pyyntöjä olemme saaneet 
varsin monilta tahoilta, eri maista. Mutta suurena kysymysmerkkinä pysyy edelleen 
se, onko näissä kaavailuissa kyse vain meidän Palmujen haihattelusta tai sooloilusta, 
vai sopiiko mainitunlainen palvelu myös Lähetysseuran suunnitelmiin.  
 
Viisas vaimoni, joka kykenee minua paremmin myönteiseen ajatteluun, on vähin erin 
saanut minut takaisin jaloilleni. Yhdessä pyrimme luottamaan siihen, että hankkeet, 
jotka ovat Jumalasta, tavalla tai toisella toteutuvat. Hankkeiden, jotka eivät Hänestä 
ole, ei pidäkään toteutua.  
 

Suurta rohkaisua Kerron kohta tarkemmin vierailustamme Keniaan lokakuussa. Toivomme olleemme  
yhdelle ja toiselle taholle avuksi tuon matkan varrella. Mitä tulee alkukuun tunnel-
miin, loppukuun matka toi puolestaan meille suurenmoista rohkaisua ja virvoitusta.  
 
Lähettitoverit useista maista ja kahdesta eri lähetyksestä kyselivät, millä tavoin voi-
simme jatkossakin olla heidän ja kirkkojensa tukena perhekasvatustyötä kehiteltäessä. 
Nuorten kirkkojen edustajat ainakin neljästä eri Itä-Afrikan (Tansania, Kenia, Uganda, 
Etiopia) maasta kyselivät samaa. Varsinainen yllätys oli lyhyt tapaaminen Kenian 
ev.lut. kirkon Kisumun hiippakunnan piispan kanssa. Emme ennalta tienneet mitään 
toisistamme. Nyt tuo piispa, saatuaan eteensä valmistamamme Perhetyön kouluttajan 
käsikirjan, sanoi: "Vierailunne täällä on kuin rukousvastaus! Olen jo vuosikausia toi-
vonut voivani tehdä jotakin perhekasvatustyön hyväksi, mutta en ole tiennyt, miten 
pääsisin alkuun. Ja nyt te tulette ja tuotte tällaisen aineistopaketin!" 
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 Anna-Kaarina kertoi syyskuun kirjeessämme, miten saimme syyskuussa painoon  

Perhetyön osallistujan kirjan. Se on lokakuussa jo tullutkin painosta Suomessa.  
 

Käsikirja amharaksi  Syyskuussa, heti Etiopiaan palattuamme, ryhdyin viimeistelemään Perhetyön koulut- 
tajan käsikirjan amharankielistä versiota painokuntoon. Jätin aineiston painotaloon 
juuri ennen Keniaan lähtöämme. Nyt toivomme, että saamme uunituoreet kappaleet 
jakoon ensi viikolla alkavalle kurssillamme. - Kunhan olemme selvinneet edessä ole-
vasta kahden viikon kurssiputkesta, käyn käsiksi "kirjallisuustyöprojektimme" viimei-
seen osioon, eli saatan painokuntoon mainitun Osallistujan kirjan amhara-version.  
 

Suomalaiset koolla Etiopiassa on suomalaisia arviolta 80-100. Lokakuussa vietimme suomalaisten perhe- 
messua Addis Abebassa isolla joukolla, 45 hengen voimin. Saarnaajavieraanamme oli 
Lähetysseuran ulkomaanosaston uusi johtaja, pastori Rolf Steffansson. Hän oli myös 
yhden iltakauden vieraanamme pappilassamme. Saimme kaikessa rauhassa pohtia 
perhetyön kuvioita Etiopiassa ja vähän muuallakin. Koimme tulleemme kuulluiksi. 
 

Vieras Taiwanista Maaliskuussa, pitäessämme avioparikurssia Etelä-Taiwanissa, tulkkina oli pastori  
Selma Chen. Lokakuussa hän tuli Etiopiaan diakoniakonferenssiin niin ajoissa, että 
ehdimme pitää häntä vieraanamme täyden päivän täällä. Olipa iloinen tapaaminen! 
 

Matka Keniaan Olimme lokakuun puolivälistä alkaen vajaat kaksi viikkoa perhetyön koulutusmatkalla  
Keniassa. Ohjelmamme oli melko tiivis, viiden erilaisen ohjelman myötä: 
 

Lähettejä, opettajia Ensin pidimme ideariihipäivän Evankeliumiyhdistyksen (SLEY) Nairobin-lähettien  
kanssa. Miten alkaa tai vahvistaa perhetyötä heidän paikallisessa kirkossaan? - Mat-
kamme loppupäässä kävimme lentäen Länsi-Keniassa. Opetimme kaksi päivää Kenian 
ev.lut. kirkon koulutuslaitoksissa. Ensin oli yksi täysi päivä opettajainvalmistuslaitok-
sessa. Kohtasimme luokittain parisataa tulevaa peruskoulunopettajaa. Miten opettaja 
osaa ja voi ottaa huomioon oppilaiden perhetaustat ja niihin liittyvät kysymykset? Mil-
laisen esimerkin ja mallin opettaja antaa omassa elämässään?  
 

Teologeja Toisen päivän vietimme kirkon teologisessa seminaarissa. 45 opiskelijaa tulee useista  
eri maista Itä-Afrikassa: Keniasta, Ruandasta, Ugandasta, Sudanista. Miten nämä tule-
vat papit voivat tulevassa työssään ottaa perhekysymykset huomioon? Minkälaisena 
esimerkkinä ja mallina he ovat omissa seurakunnissaan ja yhteisöissään? Mitä ja miten 
he voivat opettaa siitä, miten kristitty elää perheessään - joka täällä Afrikassa usein on 
hyvinkin laaja sukuperhe useampine sukupolvineen, kasvattilapsineen, serkkuineen. 
 

Monikansallisuutta Alun perin meidät kutsui tälle Kenian-matkalle helluntaiseurakuntien lähetysjärjestö  
Fida. Olimme mukana Fidan Itä-Afrikan työn ideariihipäivässä Nairobissa. Fidalla on 
meneillään ns. gender-hanke, missä pyritään edistämään yhteiskunnallista oikeuden-
mukaisuutta ja vähentämään sukupuoleen liittyvää syrjintää ja muita haitallisia asioita. 
Suomalaislähetit yhdessä kansallisten työtoveriensa kanssa pohtivat tämän työn kuvi-
oita. Perhenäkökulman esilläpito nähtiin erittäin tärkeäksi. 
 

Lähettejä Fidan Itä-Afrikan lähettipäivillä oli mukana nelisenkymmentä aikuista (ja iso  
liuta lapsia) viidestä eri maasta: Tansania, Ruanda, Uganda, Kenia ja Etiopia. Aihetta 
"Kumppanina kentällä" tarkasteltiin eri näkökulmista. Keskityimme perheen jaksami-
sen kysymyksiin ja siihen, miten lähettien jaksaminen kotona on edellytyksenä sille, 
että jaksetaan työssä. Pohdimme myös tuolla isolla joukolla perhetyön tekemisen eri 
vaihtoehtoja paikallisten kirkkojen työssä.  
 

Ja taas Etiopiassa Viikko Keniasta-tulomme jälkeen olemme suuntaamassa kohti Debre Zeitiä, missä 
pidämme Perhetyön kouluttajien kouluttajakurssin seuraavien kahden viikon aikana.  
 
Esirukouksenne ovat tarpeen, kaikkiaan tämän kirjeen aiheiden tiimoilta! 
 
Lämpimin terveisin     Matti  (sekä Anna-Kaarina) 
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- 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 http://etiopian.palmu.st/ 
- Saadaksesi laajemman kuvan lähetystyöstä vierailepa Lähetysseuran kotisivulla osoitteessa http://www.mission.fi/ 
- Käy myös Vantaan seurakuntien kotisivuilla! Muutamat nimikkolähetit toimittavat sinne pieniä blogi-kirjoituksia,  

Palmutkin vuorollaan joka neljäs viikko:  http://www.vantaanseurakunnat.fi/vsrky/kansainvalinen_vastuu/terveisia-kaukaa 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 

TÄMÄN KIRJEEN KUVAT: 1 KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Viktoria-järvi Kisumussa, Länsi-Keniassa; 2) SLEY-
lähettien ideariihi Nairobissa; 3) Matongon tienhaarassa; 4-5) Matongon opettajaseminaarissa; 6-7) Matongon teologisessa se-
minaarissa; 8) Kisumun piispaa tapaamassa; 9) Fidan Itä-Afrikan gender-ideariihi Nairobissa; 10-12) Fidan Itä-Afrikan lähetti-
päivillä Limurussa; 13) Suomalaisia Uhuru Highwayn kirkolla Nairobissa; 14) Kirkkokahvit; 15-16) Maasai-torilla Nairobissa; 
17) Selma-pastori Addiksen pappilassa; 18) Lapset suomalaisten kirkossa; 19-20) Perhetyön kouluttajan käsikirja amharaksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

”Kun Hiskia oli ottanut kirjeen sanansaattajilta ja lukenut sen, meni hän Herran temppeliin; ja Hiskia levitti sen Herran eteen.”   
2 Kun. 19:14    -   ”Samoin minäkin teen. Jos levottomuuteni aiheutuu kirjeestä tai puhelinsoitosta tai tapaamistani ihmisistä - silloin 
tiedän mitä minun on tehtävä. Menen rukouskammiooni ja levitän asian sinun eteesi, Jumalani. Sellaisissa tilanteissa on turvallista 

saada jättää kaikki taivaallisen Isän hoitoon. - Jos minun on vastattava kirjeeseen, levitän vastauksenkin sinun eteesi. Ennen kuin lähe-
tän sen, haluan saada siihen sinulta leiman. Silloin saan olla rauhassa.”                                  Fredrik Wislöff kirjassa ”Rukouskirjani”   

 
 ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 

- Etiopian Mekane Yesus -kirkkojen sovinnosta, jota nyt 
pannaan täytäntöön paikallisseurakuntien tasoilla; 

- Suomalaisten mahdollisuudesta kokoontua kirkkoon 
käyttäen omaa kieltään; 

- Rohkaisevasta Kenian-matkasta, uusista yhteyksistä, 
perhetyön näyn laajenemisesta; 

- Perhetyön kahden kirjan painotöiden valmistumisesta 
niin Suomessa kuin Etiopiassakin; 

- Mekane Yesus -kirkon perhetyön koulutusohjelman ete-
nemisestä, yhä uusien vastuunkantajien löytymisestä; 

- Kodista, terveydestä, ruuasta, vaatteista ... 
- Seurakuntayhteydestä, Addiksen kotiseurakunnastamme 
 

- Rukouksen mahdollisuudesta ja etuoikeudesta:  
        tapahtukoon Sinun tahtosi, Herra! 

RUKOILKAA SIIS: 
- Apua niille miljoonille, jotka kärsivät nälkää; 
- Suotuisia ilmoja - nyt taas sataa liikaa, sato on vaarassa! 
- Palmuille viisautta keskittyä oikeisiin asioihin työssä 

lopputyökaudella (ensi toukokuun loppuun); 
- Perhetyötä koskevien suunnitelmien puolesta SLS:ssa; 
- Jumalan johdatusta siinä, miten eri maiden nuoret kirkot 

voisivat parhaiten vahvistaa perhekasvatustyötään; 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Perhetyön kouluttajien kouluttajakurssi 3.-14.11. 
* Mekanissan teologisessa seminaarin perhetyön kurssi 

           marras-joulukuussa (19.11., 26.11., 3.12., 17.12.);  
* Suomalaisten perhemessu Addiksessa 16.11. 
* Kansainvälinen lähettien rukouspiiri Palmuilla 20.11. 
* Kuukausittainen avioliitto-opetus Äitikirkossa (22.11.) 

 

Learning Together 

How to Strengthen the Family  
 
A Participant's Book for Family Ministry, Published in cooperation with  
Finnish Evangelical Lutheran Mission (FELM) and Ethiopian Evangelical  
Church Mekane Yesus (EECMY)  
 
Tämä englanninkielinen Perhetyön osallistujan kirja on tarkoitettu eri työ- 
alueilla nuorissa kirkoissa tehtävän avioliitto- ja perhetyön oppimateriaaliksi.  
Kirjassa on 30 oppijaksoa avioliiton ja perheen elämän osa-alueilta ja lisäksi  
15 raamattutuntia Raamatun pariskunnista.  
 
Kirja perustuu Lähetysseuran vuonna 2006 julkaisemaan, samojen kirjoittajien  
Perhetyön kouluttajan käsikirjaan, A Trainer’s Handbook for Family Ministry,  
joka on myös saatavana Lähetysseuran verkkokaupasta, ISBN 951-624-348-7.  
 
Erilaisia opetustilanteita vetävä kouluttaja voi tarjota mukana oleville tätä Osallistujan kirjaa, jolloin se palvelee "luento-
monisteina". Toisaalta kirjaa voi toki käyttää myös omaehtoiseen opiskeluun. Niin kouluttajan käsikirjan kuin tämän osal-
listujan kirjankin aihealueita ovat mm. puhuminen ja kuuntelu, ristiriitojen ratkaisu, tunteiden tunnistaminen ja ilmaisu, 
seksuaalisuus, anteeksiantamus, perheen talous, perhesuunnittelu, lasten ja nuorten kasvatus sekä mitä kristillinen perhe-
elämä on käytännössä. Lisäksi kirjassa on 15 raamattutuntia Raamatun pariskunnista.  
 
Piirroskuvituksen tekijä on etiopialainen Assefa Guta. Kirjoittajat Anna-Kaarina ja Matti Palmu ovat palvelleet Lähetys-
seuran lähettäminä Mekane Yesus –kirkon työntekijöinä vuodesta 1974 lähtien. Vuodesta 2000 he ovat olleet mukana ke-
hittämässä kirkon perhekasvatusohjelmaa.  
 
ISBN 978-951-624-372-9   -   Nidottu, 140 sivua   -   Ilmestynyt 2008   -   Hinta: 10 euroa 
 

 


