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Hyvät ihmiset,  Aurinkoinen tervehdys Itä-Afrikasta! Kuiva ja lämmin kausi on meneillään, tavallinen  
päivälämpötila on noin 26-27 astetta. Vuoden alussa yöllä on 6-7 astetta. 

 

Jälleen on takana yksi "huh-kuukausi", mutta nytpä kerron vain menneen kuukauden 
ja vähän edellisenkin "rohkaisupuolen" asioista. Esirukouksissanne toivon teidän 
muistavan, että niitä muitakin puolia on - Jumala kyllä tietää asiat ja taustat. 
 

SLS-työntekijäkokous Työntekijäkokous pidettiin Langaano-järven rannalla tammikuun lopulla. Vuoden  
alussa meitä etiopianlähettejä oli maassa yhteensä 18 aikuista ja viisi lasta; kokoukses-
sa olivat mukana yhtä aikuista lukuun ottamatta kaikki. Tämä "työntekijäkokous" (toi-
sin kuin takavuosien lähettienkokous) ei päätä mistään, tarkoitus on yhdessä ollen vir-
kistyä niin henkisesti kuin hengellisestikin. Tosin tänäkin vuonna kokouksen käsitel-
täviksi oli Suomesta lähetetty niin paljon asioita, että 2,5 kokouspäivästä yhden täyden 
päivän verran istuimme pohtimassa "virallisia asioita".  
 

Kokouksen erityisvieraina olivat etiopianlähetti-veteraanit, Anna-Leena ja Kaarlo Hir-
vilammi. He olivat ensimmäisiä Lähetysseuran lähettejä Mekane Yesus -kirkon palve-
luksessa, tulivat maahan samaan aikaan Perttilöiden kanssa vuonna 1969. 
 

Anna-Kaarina 60v. Tammikuun lopussa (31.1.) ja vähän sen jälkeenkin vietimme täällä kotopappilassam- 
me Anna-Kaarinan 60-vuotispäiviä. Talo oli parhaimmillaan tupaten täysi, verantaa 
myöten, oli mukavaa yhdessä. Ruusuja vanharouva sai runsain määrin, ilo sekin. -  

 

Etiopianpalmut 120v. Jos Jumala suo ja elämme, vietämme syyskesällä-syksyllä yhteisiä 120-vuotis- 
päiviämme Suomessa. TERVETULOA iloitsemaan kanssamme ja kiittämään Herraa  
Helsingin Lähetyskirkkoon lauantaina 22.8.2009 alkaen klo 14. - (Mahdollisista juh-
lista Pohjois-Savossa kerromme sitten, kun syksyn suunnitelmat täsmentyvät.) 
 

Osallistujan kirja  Kirjallisuustyöprojektimme etenee: Olemme nyt helmikuussa saaneet valmiiksi  
"Perhetyön osallistujan kirjan" amhara-version, se on nyt painossa. Toivomme saa-
vamme kirjat käyttöön Kaukoidästä palattuamme maalis-huhtikuun taitteessa. 
 

Näin kun en ihan ammattilainen ole, kirjan viimeistely painoon on yllättävän iso 
homma. Viime vaiheessa istuin graafisen suunnittelijan vierellä hioen kirjan kantta. 
Amharan-korjauksia teimme Anna-Kaarinan kanssa viime hetkeen asti - koettaen 
muistaa, että virheistä ei kokonaan voi koskaan päästä eroon.  
 

Vieraita Suomesta Tammi-helmikuu on täällä Etiopiassa vierasrikasta aikaa. Mainitsen tässä vain jokusia  
helmikuulta. 21.2. otimme vastaan Kuopion seutukunnalta tulleen 8-henkisen ryhmän. 
Heistä kaksi on nimikkoseurakunnastamme Kuopion Männistöstä. Vietimme ryhmän 
kanssa sunnuntain 22.2., mm. Äitikirkossa ja iltapäivällä suomalaisten perhemessussa. 
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Ryhmän mukana tuli ystäväpariskuntamme Karttulasta, Raija ja Markku Huttunen, 
jotka ovat meidän vierainamme vajaan parin viikon ajan. Heidän kanssaan olemme tä-
nään lähdössä maaseutureissulle, minkä aikana käväisemme, jos Jumala suo ja eläm-
me, mm. entisillä kotipaikoillamme Tuntossa ja Hosainassa.  
 

Maanantaina 23.2. tuli Suomesta 15 hengen ryhmä lapsityön ihmisiä. Heille saimme 
esitellä perhetyötä kirkon keskusvirastolla 24.2. ja vielä saman päivän iltana ryhmän ja 
Addiksessa olevien eri lähetysten lähettien tapaamisessa.  

 

Muuta iloista Su 8.2. saarnasin Äitikirkon jumalanpalveluksessa, missä seurakunnallemme vihittiin 
uusi (kolmas, minä olen nyt neljäs) pappi. - Olemme käyneet todella rohkaisevat neu-
vottelut alue-edustajamme, Elisa Blombergin ja osastonjohtajamme, Kes Yonaksen 
kanssa. - Viime viikkoina olemme saaneet kosolti rohkaisevia viestejä tulevan Kau-
koidän-matkamme kohteista Thaimaasta, Hong Kongista ja Taiwanista.  
 
 

Olemme kiitolliset esirukoustuesta, ja kaikesta muustakin muistamisesta! 
 

terveisin Matti     (ja Anna-Kaarina) 
 
______________________________________________________________ 
 

J.K. Toivottavasti olette, hyvät lukijamme, panneet merkille, että allekirjoituksesta käy ilmi, 
kumpi meistä kulloinkin kirjoittaa. Kirjoitamme aina vuorokuukausin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 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 - Kyläbulbuli Langaanolla; 2) Ato Emmanuel, Hirvilammit, 
Palmut; 3) Vieraita Sanansaattajista; 4-5) Lähettitoveri-vieraita pappilassa; 6-10) Anna-Kaarina Palmu 60v. 31.1.2009;  
11-13) Pappisvihkimys Äitikirkossa; 14) Aikuistyön keskustelutilaisuus; 15) Kuopiolaiset Äitikirkossa; 16) Kultahääpari leik-
kaamassa hääkakkua; 17) Nuorempi (38v.) pari ja pikkukakku; 18) Lähetysseuran Etiopian-työntekijäkokous tammikuussa -
2009; 19-20) Langaanon työntekijäkokouksesta; 21-22) Suomalainen perhemessu, saarnaaja Kuopion Männistöstä; 23) Lapsi 
on ilo -ryhmä vierailulla Mekane Yesus -keskusvirastolla; 24) Karttulan-vieraat tapaamassa väistyvää kirkonjohtaja-pastori 
Iteffaa; 25) Keskustelu Martti Ahtisaaren kanssa Addis Abebassa. 

” 

”Älä pelkää taistelua, sillä ilman sitä ei ole voittoakaan. Saamasi haavat vain nöyryyttävät sinua ja pakottavat pakenemaan Paranta-
jan turviin. Jeesuksen haavoissa on lääke entisissä taisteluissa saatuihin haavoihin ja voimaa uusiin taisteluihin. Kuulukoon vain si-

nunkin majastasi riemulaulu: Kiitos olkoon Jumalalle, joka on antanut meille voiton meidän Herramme Jeesuksen kautta.”    
Karl Heinrich von Bogatzky kirjassa Valoa sydämeen vuoden jokaiselle päivälle, 20. helmikuuta 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Avioliiton, ystävyyden, kumppanuuden lahjasta  
- Etiopian Palmut 38v.; 

- Vieraista, jotka useinkin ovat isäntäväelleen enkeleitä; 
- Siitä, että Jumala on lähellä vaikeinakin aikoina  

- ja erityisesti juuri silloin; 
- Rohkaisusta, jota Jumala antaa omilleen juuri oikeaan 

aikaan, juuri silloin, kun sitä eniten tarvitaan; 
- Mahdollisuudesta levittää perhetyön näkyä uusille alu-

eille, uusiinkin kirkkoihin; 
- Perhetyön opetusaineiston valmistelun etenemisestä; 
- Mekane Yesus -kirkon uudesta johtajasta, pastori TT 

Wakseyoum Idosasta 
 

- Jumalasta, joka tahtoo meille jokaiselle hyvää!  
     

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Palmujen Kaukoidän-matkan puolesta 6-30.3. 
Thaimaa 8-11., Hong Kong 11-14.3., Taiwan 14-28.3.  

- Ymmärrystä vieraiden kulttuurien keskellä toimimiseen; 
- Jumalan johdatusta siinä, miten eri maiden nuoret kirkot 

voisivat parhaiten vahvistaa perhekasvatustyötään; 
- Perhetyötä koskevien suunnitelmien puolesta SLS:ssa; 
- Kummityttömme Mekdesin puolesta. 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Vierailut teologisiin seminaareihin Bangkokissa 9.3., 
Hong Kongissa 13.3. ja Hsinchussa 16-20.3.;  
* Perhetyön ideariihipäivä Bangkokissa 10.3., * Tapaa-
misia Hong Kongissa 12.3., * Etelä-Taiwanissa avio-
parikurssi 22-23.3., * Tapaamisia useina päivinä;  

 


