
 

 
 

 Anna-Kaarina ja Matti Palmu – Taiwanissa 27.2.-24.3. (-5.4.) 2011 
 

Yksityiset sähköpostit: anna-kaarina@palmu.fi  (tai) matti@palmu.fi 
  (tai yhteisesti molemmille:) etiopian@palmu.fi 

 

Vain työ-sähköpostit: anna-kaarina.palmu@felm.org (tai)  matti.palmu@felm.org 
 

Kännykät: 041 549 8449 (AK), 040 581 7068 (M),  
 

KÄY KATSOMASSA KOTISIVUT: http://etiopian.palmu.st/ 
 
 

 Hong Kong sunnuntaina 27.2.2011 
 

Ystävät,  tervehdys Hong Kongista! Lähdimme Vantaalta 18 asteen pakkasesta torstai-iltana. 
ja saavuimme yli 20 asteen lämpöön, Hong Kongin kevääseen. Melkoinen muutos yh-
den yön aikana.  Ling Oi -keskuksen auto kuljettajineen oli perjantaina iltapäivällä 
meitä kentällä vastassa tuoden meidät Tao Fong Shan -retriittikeskukseen. Täällä alkoi 
Lähetysseuran Kiinan alueen työntekijäkokous, missä olemme saaneet olla mukana 
ennen matkamme jatkumista Taiwanille. Olemme tavanneet täällä kaikki Taiwanilla, 
Hong Kongissa ja Kiinassa työskentelevät SLS:n työntekijät lapsineen. Esittelimme 
lyhyesti Lähetysseuran uutta perhetyön tukiohjelmaa. - Kokouksessa on ollut Suomes-
ta vieraana myös Lapuan hiippakunnan lähetyssihteeri, Jukka Jämsen. 
 

Opetusta rukouksesta Jukka oli kutsuttu opettamaan rukouksesta ja seurakunnan kasvusta. Me tutustuimme  
häneen jo vuonna 1999, kun osallistuimme yhdessä ns. anglikaaniseen johtajaretriit-
tiin. Jukka on nykyisin mukana vetämässä näitä retriittejä Päiväkummussa. – Hänen 
opetuksensa ei ollut vain teologista teoriaa, vaan varsin elävällä tavalla opettelimme 
käytännössä erilaisia tapoja rukoilla pienissä ryhmissä.  Yhdessä pohdimme myös, 
mistä tunnistaa elävän, kasvavan seurakunnan. Aihe on varsin läheinen niin Taiwanin 
kuin (Kiinan ja) Hong Kongin läheteillekin, joista monet ovat mukana seurakuntatyös-
sä pienissä seurakunnissa. – Kokous oli kaikin puolin rakentava ja rohkaiseva. Iloitsen 
siitä, että mekin saimme mahdollisuuden olla mukana, kun matkamme osui sopivasti 
kokouksen aikaan. 
 

Suunta kohti Taiwania Nyt kokous on päättynyt, ja kirjoitan tätä odotellessamme matkaa lentokentälle ja len-
toa Taiwaniin. Siellä meitä odottaa taas monenlaisia ohjelmia, erilaisia kursseja ja ta-
paamisia kirkon työntekijöiden kanssa. Tuija-Riitta ja Jouni Heiskanen ovat taas oh-
jelmiamme suunnitelleet ja sopineet. On mukavaa jatkaa yhteistyötä heidän kanssaan. 
 

Jatkokertomusta Israelin matkalta  
 
Viime kirjeessämme Matti lupasi, että minä vielä vähän jatkan kertomusta Israelin 
matkaltamme.  Siispä yritän tässä vielä palata joihinkin asioihin siellä, vaikka jo uu-
della matkalla olemmekin. 

 
Opetusta etiopialaisseurakunnissa 
 

Matkamme aikana opetimme perheasioista neljässä etiopialaisseurakunnassa: Natani-
assa, kahdessa eri seurakunnassa Tel Avivissa sekä Jerusalemissa. Kaikki ryhmät oli-
vat erilaisia. Matkakumppanimme rouva Feben oli evästänyt meitä, että tilaisuuksiin 
tulevat ihmiset ovat erilaisissa elämäntilanteissa olevia: on pariskuntia, yksinhuoltaja-
äitejä sekä sinkkuja. Ja kaikille olisi hyvä olla jotain annettavaa! Aikamoinen haaste. 



Aloitimme avioliiton perusteista ja jatkoimme sitten puhumalla, mitä Raamattu opet-
taa naisen ja miehen tasa-arvosta. Lastenkasvatuksestakin yritimme jotain sanoa. Kai-
ken kaikkiaan puhuimme varsin yleisellä tasolla, yrittäen tuoda jokaiselle jotain. 
 
Vastaanotto oli kaikissa paikoissa samankaltainen: tarvitsemme lisää tällaista opetusta. 
Tarkoitus onkin seuraavalla Israelin matkallamme aloittaa seurakuntien vastuunkanta-
jille jonkinlaista kouluttajien koulutusta, jotta he voisivat itse opettaa perheasioista 
seurakunnissaan. Näin opetus voisi olla jatkuvampaa, kuin mitä vieras ulkomailta voi 
antaa. Pohdimme yhdessä etiopialaisten seurakunnan johtajien kanssa, voisiko koulu-
tuksessa hyödyntää myös Mekane Yesus -kirkon perhetyön kouluttajia Etiopiasta. 

 
Seminaaripäivä lähetystyöntekijöille 
 

Työtoverimme Lena Grushko oli ohjelmaa suunnitellessaan myös halunnut järjestää 
jotain maassa asuville ulkomaalaisille työntekijöille. Niinpä hän pyysi meitä puhu-
maan lähetystyön haasteista ja työssä jaksamisesta yhtenä päivänä Shalhevetja-
keskuksessa. Päivä koostui kolmesta eri luennosta. Osallistujia oli yhteensä 30 kah-
deksasta eri maasta. Aika paljon myös keskustelimme yhteisistä kokemuksista. 

 
Retki protestanttiseen luostariin 
 

Viimeisenä Israelin matkapäivänämme teimme retken Machaseh -työryhmän kanssa 
Latruniin, missä on luostarityyppinen keskus. Kauniissa ympäristössä oleva paikka on 
sopiva hiljentymiseen. Oli hyvä viettää vielä rauhallinen iltapäivä yhdessä uusien ys-
tävien kanssa ja päättää se yhteiseen rukoukseen. 

 
Lämmin tervehdys keväästä Suomen hankien keskelle!  Teitä siunaten, teistä kiittäen 
 
 

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 ELÄINKUVA: Kalliotamaani (Procavia capensis) En Gedi –luonnonpuistossa; 2) Ka-
tunäkymä Jerusalemista; 3-4) Natanian etiopialainen (Rebekan) seurakunta; 5-6) Tel Avivin etiopialainen (Brillen) seurakunta; 7) Tel Avivin 
etiopialainen (Andergen) seurakunta; 8-9) Jerusalemin etiopialainen (Mehreten) seurakunta; 10-11) Jerusalemin etiopialainen (Brillen) seu-
rakunta Shalhevetja-keskuksessa; 12) Pastori ’Barhoom’ Jerusalemin Vanhassakaupungissa;  13) Lunastajan kirkko Vanhassakaupungissa;  
14-15) Kansainvälinen keskus Betlehemissä; 16) Seminaaripäivä läheteille Jerusalemissa; 17) Neuvottelu perhetyöstä Tel Avivissa;  
18) Protestanttinen luostari; 19-20) Palmut luostarialueella … ja En Gedissä; 21-22) Näkymiä En Gedin luonnonpuistosta; 23) Kelluntaa 
Suolameressä; 24) Suolameren (Kuolleenmeren) rantamaisemia; 25) Näkymä Hong Kongista; 26) Tao Fong Shanin temppeli, Hongkong; 
27-29) Lähetysseuran Kiinan alueen työntekijäkokous Hong Kongissa 2011; 30) Matka Hong Kongista Taiwanille alkaa bussiasemalta. 

 
”Saat jakaa salaisuutesi Jumalan kanssa. Saat jättää Jumalan hoitoon unelmasi, 

 toiveesi, kaikki rakkaasi, kipusi, kaipuusi ja vaikeat vaiheesi.  
Rukoile – vaikka sanoitta – itsesi ja toisten puolesta ” 

   

Kaarina Hakkarainen – Tarja Rae, Matkakirja Hiljaisiin hetkiin s. 22 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Kauniista lumisesta talvesta Suomessa; 
- Työmme mahdolliseksi tekijöistä, esirukoilijoista; 
- Jumalan huolenpidosta matkoilla eri puolilla maailmaa; 
- Hyvästä työntekijäkokouksesta Hong Kongissa; 
- Mahdollisuudesta palvella perhetyön kautta eri kirkkoja; 
- Perhetyölle innostuneista ihmisistä useissa eri kirkoissa 

tai seurakunnissa; 
- Kutsuista perhetyöhön monella uudella taholla; 

 

- Siitä, että Pyhä Henki puhuu meidän puolestamme 
sanattomin huokauksin. (Room. 8:26-27) 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Terveyttä ja voimia pitkillä matkoilla;  
- Sopeutumista aikaeroihin;  
- Taiwanin-matkan ohjelmiemme puolesta; 
- Perhetyön puolesta eri puolilla maailmaa; 
- Avioliittojen, perheiden puolesta Suomessa, maailmalla; 

 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Matka Taiwaniin 27.2.-5.4. loma Japanissa 5.4.-9.5.2011 
* Myöhempien 2011-matkojen suunnittelun puolesta: 
   Kambodzha-Singapore-Thaimaa ja Nepal;  
   välillä kesän ohjelmat Suomessa. 


