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                                             Addis Abebassa 28.2.2010 
  
Rakkaat ihmiset, Kesäiset terveiset Etiopiasta sinne kinosten keskelle talviseen Suomeen. Linnut viser- 

tävät SLS:n vierastalon pihapuissa sunnuntaipäivän iloksi. Jonkin verran on satanut, 
joten luonto on kauniin vehreää. 
 
Reilut puolitoista kuukautta on vierähtänyt Etiopiassa. Tammikuun erilaisten kirkon 
kokousten jälkeen olemme vihdoin päässeet tekemään niitä asioita, mitä varten kirkko 
meidät tänne alun perin kutsui. 
 

Perhetyön strategiaa Yhdessä pastori Gennetin ja rouva Aberashin kanssa olemme pohtineet, mihin suun- 
taan Mekane Yesus -kirkon perhetyötä tulisi jatkossa kehittää. Yhtenä iltapäivänä 
joukkoon liittyivät myös Kansanlähetyksen lähettämät Helena ja Tapio Räisänen, jot-
ka ovat olleet kehittelemässä nuorten ikäluokkien perhekasvatusta. Yritämme saada 
hahmoteltua viisivuotisstrategian perhetyölle ennen Suomeen paluutamme. Tavoittee-
na on saada perhetyö istutetuksi osaksi paikallisseurakuntien työtä.  
 
Tavoite on helppo kirjoittaa näin suunnitelmiin. Mutta käytännössä sen toteuttaminen 
ei ole ihan yksinkertaista, sillä Mekane Yesus -kirkolla on lähes 10 000 seurakuntaa ja 
saarnapaikkaa. Tähän mennessä perhetyön kouluttajia on koulutettu vajaat kuusisataa. 
Vielä on pitkä matka siihen, että jokaisessa seurakunnassa on joku henkilö, joka on 
saanut koulutusta perhekasvatustyöhön. Tarvitaan siis lisää kouluttajien koulutusta. Ja 
tarvitaan lisää kouluttajien kouluttajia. 
 

Jatkokoulutusta Suunnitelmien teon lisäksi toinen tärkeä tehtävämme tämän Etiopian jaksomme aikana  
on ollut järjestää perhetyön kouluttajien kouluttajille lisäkoulutusta. Olimme jo Suo-
mesta käsin sopineet, että järjestämme jatkokurssin, minne kutsutaan kaikki 54 perhe-
työn kouluttajien kouluttajaa puolisoineen. Koska sadan hengen kutsuminen yhtä ai-
kaa ei tuntunut järkevältä, kurssi päätettiin pitää kahdessa ryhmässä. Sopivan kurs-
siajan löytäminen tuntui jossain vaiheessa lähes mahdottomalta. Kirkon keskustoimis-
ton seurakuntatyön osasto oli järjestänyt helmikuulle myös kolme muuta koulutusta-
pahtumaa, joille kaikille periaatteessa pastori Gennetinkin olisi pitänyt osallistua! Pa-
lapelin palat saatiin lopulta sovitelluiksi paikoilleen. Kurssipaikkakin löytyi ja ensim-
mäinen kurssi pidettiin viime viikolla. 
 

Motivoituneita kurssilaisia Ensimmäiselle kurssille saimme osallistujia 12 eri hiippakunnasta yhteensä 24 kurssi-
laista. Oli todella iso ilo tavata näitä ”opetuslapsiamme”. Ihan kaikki eivät päässeet tu-
lemaan yhdessä puolisonsa kanssa, mutta kaikkiaan kurssilla oli 12 naista ja 12 miestä. 

ETIOPIAN PALMUJEN YSTÄVÄKIRJE 
 
 

2 – 2010 
Helmikuu 
 



Majoituksen jouduimme taloussyistä järjestämään niin, että naiset olivat erikseen, 
miehet erikseen. Mutta ei siitä suurta haittaa näyttänyt olevan.  

 
 Kurssin aluksi kuulimme, mitä itse kukin oli perhetyön hyväksi tehnyt omissa hiippa-

kunnassaan tai seurakunnassaan. Yksi päivä käytettiin perheneuvonnan perusteisiin. 
Seuraavana päivänä esille nostettiin lähisuhdeväkivaltaan liittyviä asioita, seksuaali-
suuden kysymyksiä ja katsottiin elokuva neljän HIV-tartunnan saaneen ihmisen elä-
mästä. Joka päivä aloitettiin raamattutunnilla. Viimeisenä kurssipäivänä kirkon pääsih-
teeri vieraili rohkaisemassa kurssilaisia heidän tärkeässä tehtävässään. 

 
Seksuaaliterveyskonferenssi Helmikuun toisella viikolla minä osallistuin Addis Abebassa pidettyyn Afrikan mai-

den seksuaaliterveyskonferenssiin. Osallistujat tulivat eri puolilta Afrikkaa. Meitä län-
simaista tulleita kokousvieraita oli vain varsin pieni joukko.  
 

 Etiopian presidentti avasi konferenssin. Terveysministeri toimi kokouksen isäntänä. 
Kokouksessa käsiteltiin paljon erityisesti naisten terveyteen liittyviä asioita. Yksi mot-
to oli, ettei yhdenkään naisen tule menettää henkeään elämää antaessaan eli synnytyk-
sessä. HIV/aids -asiat olivat näkyvästi esillä. Eri puheenvuoroissa mietittiin, mikä on 
mennyt pieleen ehkäisytyössä, kun uudet ja uudet ihmiset edelleen saavat tartunnan. 
Myös homoseksuaalisuuteen liittyviä asioita tuotiin vahvasti esille. Se herätti häm-
mennystä monissa osanottajissa.  Kokouksen päätteeksi luettiin julkilausuma, missä 
tuotiin esille asioita, joiden toivotaan kohentuvan tulevaisuudessa. 

 
Vajaa kuukausi jäljellä Viimeinen matkakuukautemme on päässyt alkuun. Palaamme Suomeen ennen pal-

musunnuntaita, jos Jumala suo. Monenlaista on ehtinyt tapahtua. Olemme kohdanneet 
monia ystäviämme ja työtovereitamme. Perhetyön kurssilaiset totesivat kurssin päätös-
tilanteessa: ”Älkää jättäkö meitä yksin! Tarvitsemme teidän tukeanne ja rohkaisuanne 
jatkossakin!” 

 

Siunattua paastonaikaa toivottaen, 
Anna-Kaarina   (ja Matti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 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) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Muurahaisten yhteistoimintaa; 2) Afrikan seksuaaliterveys-konferenssin 
logo; 3) Anna-Kaarinan konferenssimatka alkaa; 4-6) Konferenssin istuntosalista YK:n Afrikan talouskomission tiloissa; 7-8) Africa Hall     
–lasimaalauksia; 9) Juliste miehille: Tekisitkö tämän, jos olisit nainen?; 10) Perhetyön ideariihi EECMY-keskusvirastolla; 11) Perhetyön 
kouluttajien kouluttajien jatkokurssin ykkösryhmäläiset; 12-13) Kurssin opintosalista; 14-15) Kirkon pääsihteeri tervehtii kurssia; 16) Pääsih-
teeri kurssilaisten siunattavana; 17-18) Pappispariskunta kurssilla; 19-20) Etiopian suomalaisten perhemessu Addis Abebassa 28.2.2010. 
 

 

”Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan.  Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa si-
nulle oikean tien. – Ehkä syvimmillään Jumalan mielessä pitäminen tarkoittaa sitä, että olemme jatkuvasti avoimia Jumalalle. Annamme Hänelle 
mahdollisuuden juurtua meihin rukouksessa ja hiljaisuudessa. Ja niin hengellinen elämämme ei olekaan kiinni omista ponnisteluistamme, vaan 
Jumala tekee salattua työtään meissä.”     
 

                                                        Anna-Mari Kaskinen kirjassa Puun alla, Rukoussiruja arkeen ja juhlaan 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Terveydestä, voimien riittämisestä tähän asti; 
- Varjeluksesta kaupungin ja maaseudunkin liikenteessä; 
- Hyvästä perhetyön kouluttajien jatkokurssista; 
- Innostuneista kurssilaisista;  
- Perhetyön myönteisestä vastaanotosta eri alueilla, eri 

hiippakunnissa; 
- Ystävien tapaamisista; 
- Perhetyön ja sen aineiston ”kysynnästä” eri maissa; nyt 

neuvotellaan käännöstöistä useaan Kaukoidän maahan; 
- Avoimista ovista eri maissa, eri kulttuurien parissa. 

 

- Siitä, että perhetyön kautta monet ovat saaneet ja 
edelleen saavat uutta iloa ja voimaa arkeensa. 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Johdatusta, terveyttä, voimia kulkemisiin, tapaamisiin; 
- Tähänastisen perhetyön arvioinnin ja jatkosuunnitelmien 

puolesta Mekane Yesus -kirkossa; 
- Viisautta suunnitelmien tekemiseen; 
- Pastori Genetin ja vaimonsa Aberashin puolesta; 
- Srk-työn johtajan, pastori Yonas Yigezun puolesta; 
- Kaikkien perhetyön kouluttajien puolesta. 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Etiopiassa 25.3.2009 asti; tapaamisia, neuvotteluja; 
* Perhetyön kouluttajien kouluttajien jatkokurssin 
   toinen ryhmä 1.-6.3.2010 Debre Zeitissä;  
* Paluulento Suomeen 25.-26.3.2010. 


