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 Addis Abebassa matinpäivänä 24.2.2007 
 

Hyvät ihmiset,  aurinkoinen tervehdys Itä-Afrikasta! Meillä on ihan oikeasti aurinkoista melkeinpä 
päivittäin, onhan kuiva aika meneillään. Iltapäivälämpötilat ovat vähän vaihdellen +20 
ja +30 asteen välillä – sen tarkemmin en osaa sanoa, kun mittarimme on vielä syvällä 
varastossa. Yöllä on viileää, muutamasta asteesta ehkä lähelle +10 astetta. 
 

Kärsivällisyyskoulua olemme käyneet taas kerran, siitä koulusta kun ei valmistuta! Helmikuuhumme on si- 
sältynyt ties mitä sellaista, jota voisi vaikka kiukuttavaksikin nimittää - ellei muistaisi, 
että lähetystyö on juhlaa. Olemme edelleen asustelleet Lähetysseuran vierastalolla 
purkaen varastosta mahdollisimman vähän tavaraa ennen muuttoa. Sähkökatkoja on  
parin kuukauden aikana ollut arviolta muutamia kymmeniä, pidempiä (useiden tuntien 
mittaisia) ehkä vain puolenkymmentä. Vesi on ollut poikki vain kerran pidempään, sil-
loin jonkun päivän. Puhelin oli viimeksi mykkänä noin kuusi päivää, eli silloin emme 
päässeet myöskään sähköpostiin. Tietyöt Mekanissan-keskustan välillä jatkuvat seka-
vina – olemme siirtyneet kokonaan käyttämään pieniä ”sisäkatuja” päätien tukkeutu-
essa päivittäin. Monet kadut ovat ahtaita, mutta leveätkin väylät tukkeutuvat, jos autoi-
lijoilla ei ole liikennesilmää. Pääkaduillakin linjaliikenteessä olevat pikkubussitaksit 
ottavat/jättävät asiakkaat siirtymättä ajoradan reunaan. Koko ison kadun muu liikenne 
odottaa sitten (yleensä torvia soittamatta!) niin kauan, että asiakas on noussut autosta 
ja toinen on päässyt tilalle. Kun lisätään soppaan viisimiljoonaisen kaupungin jalan-
kulkijat ja lampaat ym. eläimet puikkelehtimaan autojen väliin, niin siinä voisi joskus 
vaikka hermostua. – Lisämausteeksi sekalaiseen oloomme tuli se, että helmikuussa  
asuntoasiamme yhtäkkiä rävähti epävarmaksi – joku ulkomaalainen oli tarjonnut seu-
rakunnalle satoja euroja korkeampaa vuokraa! – mutta seurakuntamme johtaja halusi 
pitää sittenkin meille annetun sanan, joten selvisimme parin päivän säikähdyksellä.  

 
Käsikirja saatiin tullista helmikuun 9. päivänä. Satamaan se oli tullut jo 29.12., mutta rekkakuljetus Djiboutista  

Addikseen antoi odottaa itseään. Vielä oli odotettava, että saimme kirkon johtajia yht-
aikaa paikalle, mutta torstaina 22.2. vietimme sitten juhlahetkeä. Perhetyön koulutta-
jan käsikirjan julkistamistilanteessa annoimme kirjan juhlallisesti kirkkomme johtajal-
le (pastori Iteffa), kirkon pääsihteerille (tri Wakseyum) ja kirkon seurakuntatyön joh-
tajalle (pastori Alemu). Oli mukava, kotoisa juhla kirkon keskusviraston kahvilassa. 
Pastori Iteffa, joka on itsekin käynyt ohjelmamme ”avioliiton peruskurssin”, puhui 
lämpimästi. Pastori Alemulle käsikirjan aineisto on ennestään tuttua, hän kun on vai-
monsa kanssa käynyt kouluttajakurssimme, jolla aineisto käsiteltiin monistemuodossa.  
 

Käännökset työn alla Perhetyön käsikirjan käännös amharaksi on konekirjoitettu ja annettu tekstintarkistuk- 
seen (editoijalle), oromonkielinen käännöstyö alkaa aivan näinä aikoina. Minä teen 
parhaillaan amharan-version sivuntaittoa – runsaat sata sivua on nyt tehtynä.  
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Työntekijäpäivät, entinen ”lähettienkokous”, pidettiin Langaano-järvellä helmikuun alussa. Meitä oli  
koolla parikymmentä lähettiä ja muutama vieras, mm. Suomen-esimiehemme Päivi  
Anttila ja raamattukouluttaja Eero Junkkaala. Ajat ovat muuttuneet: ainoat lapset koko 
joukossamme ovat Ahlbergien Lauri ja Suvi. He käyvät Bingham-koulua Addiksessa 
nyt, kun Etiopian suomalainen koulu Hosainassa lakkasi olemasta viime keväänä.  
 

Toimistolla olemme olleet yhdessä hyvin satunnaisesti. Minulla painaa päälle Käsikirjan sivuntait- 
tourakka, jota ei voi tehdä toimistolla (siellä käy niin paljon vieraita, ettei keskittymi-
sestä voi puhua). Tavoitteenamme on, että amharankielinen versio monistettaisiin 
Awasassa (etelässä) pidettävälle kouluttajakurssille, jonka alkua onneksi siirrettiin pa-
rilla viikolla. Toimistolla riesana ovat myös tietokonevirukset. Työtoverimme eivät 
ole saaneet virustorjuntaa pidettyä ajan tasalla. Niinpä koneella on useita viruksia 
(mm. Brontok-niminen), joille keskusviraston atk-mies ei ole mitään voinut. Joka ker-
ta, kun tuomme siltä koneelta jotakin kotikoneelle, oma virustorjuntamme älähtää va-
roituksen: muistitikullasi on virus! - Minun kai pitäisi sille toimiston koneelle jotain 
tehdä, mutta kun nyt en millään kerkiäisi paneutumaan siihen kesken tuon taittotyön! 
 

Hautajaiset tulivat kohdalle menneellä viikolla, kun Lähetysseuran vierastalon emäntä, rouva Be- 
lainesh, sai kotiinkutsun vaikean syövän uuvuttamana. Anna-Kaarina vei hänet runsas-
ta viikkoa aikaisemmin sairaalaan, mistä Belainesh pääsi kotiin pari päivää ennen kuo-
lemaansa. Hän tuli tähän taloon työntekijäksi vuonna 1974 melko nuorena tyttönä.  
 

Perheneuvontaa olemme aloitelleet useisiin otteisiin jo nyt, vaikka ”varsinaisesti” emme vielä olekaan  
alkaneet niissä tehtävissä Äitikirkossa. Kevätkaudelle olemme nyt pastori Markoksen, 
Äitikirkon kappalaisen, kanssa sopineet muutamissa erissä pidettävän avioliiton pe-
ruskurssin seurakunnan vastuunkantajapariskunnille. – Mutta nyt meidän pitäisi ensin 
muuttaa seurakuntamme pappilaan, sitten pääsemme vakiintumaan (?). 
 
Siunausta talveenne toivottaen, terveisin 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 (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:  Lintu Langaanol-
la; 2) Langaano-järvi on osa Itä-Afrikan repeämälaaksoa (hautavajoamaa); [Lähetysseuran työntekijäpäivät Langaanolla 5-8.2.]  
3) ryhmäkuva; 4) kokouksessa sisällä salissa 5) ja ulkona hotellin verannalla; 6) Anna-Kaarina ja Matti Palmun 36-vuotishää-
päivä Langaanolla 7.2.2007; [Perhetyön kouluttajan käsikirja] 7) Käsikirja saatiin tullista 9.2.; 8) ja luovutettiin pastori Ale-
mulle 22.2.2007; 9) Käsikirjan julkistamistilaisuuden kutsuvieraita; 10) Rouva Belaineshin hautaus; 11) Hauta peitetään saman 
tien; 12) Yllätys, yllätys: Etiopian kahvia postipaketissa Japanista!; 13) Äiti lapsi selässään Mekanissassa. 

"Kun Joosafatin rohkeus kasvoi Herran teillä, poisti hän vielä uhrikukkulatkin. 2.Aik.17:6. – Hyvä Jumala – minäkin toi-
voisin rohkeuteni kasvavan. En ole mikään uskonsankari, vaan tunnen usein heikkouteni. Mutta tässä sinä osoitat minulle 
tien. Rohkeuteni kasvaa samassa määrin kuin etenen sinun teilläsi. Jos pysähdyn, rohkeus katoaa ja minä tulen epävar-
maksi. Silloin on päästävä uudelleen alkuun, ja niin uskalluskin palaa. Minun ei siis tarvitse ensin olla rohkea ja sitten 
lähteä. Rohkeus kasvaa sitä mukaa kuin kuljen eteenpäin.                    Fredrik Wislöff,  Rukouskirja, 2. kuukauden 9. päivän aamu 
 

 
 
 
 
 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
- Rauhallisesta tilanteesta Addis Abebassa; 
- Avioliiton lahjasta – Palmut 36 vuotta 7.2.2007. 
- Uuteen kotiin – PAPPILAAN – muutosta; 
- Perhetyön käsikirjan työvaiheiden edistymisestä; 
- Perhetyöstä innostuneista työtovereista eri puolilla; 
- Kotiseurakunnastamme, Mekane Yesus -Äitikirkosta; 
- Terveydestä, työkunnosta, kävelyistä;  
- Auringosta, linnuista, kukista, kukkivista puista, jne jne. 
- Siitä, että paastonaika tarjoaa meille mahdollisuu-

den hiljentyä hyvän, armollisen Jumalan edessä! 

RUKOILKAA SIIS: 
- Rauhaa Etiopiaan ja sen naapurimaihin; 
- Lähettien työlupa-asioiden järjestymistä; 
- Apua muuttoomme 1-3.3 täällä ja Laurin ja Asa-

kon perheen muuttoon 19.3. Japanissa. 
 
Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin: 
- Jokunen jakso nuorisotyönjohtajien kurssilla 5.3.; 
- Perhet. koul.kurssi Awasalla 12-24.3.(me 12-15.3)  
- Avioliiton peruskurssin alkujaksot omassa seura-

kunnassamme Äitikirkolla 25.3. ja 1.4.; 


