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  Addis Abeba 31.3.2009 
 

Sateisen päivän tervehdys Etiopiasta! 
 

Kaukoidän matkamme on onnellisesti ohi. Palasimme Etiopiaan maanantai-
aamuna 30.3. matkustettuamme koko yön lentokoneessa. Ja minkälaisen yön: 
sille ei tahtonut tulla loppua lainkaan. Matkustimmehan idästä kohti länttä. Vii-
den tunnin aikaero näkyi yön jatkumisena 17 tuntia lentäessämme aikavyöhyk-
keitä taaksepäin. Nairobiin saapuessamme päivä alkoi pikkuhiljaa sarastaa. Olo 
oli todella tokkurainen, kun viimein pääsimme kotiin. Ja nyt pitäisi saada aja-
tukset taas siirtymään Etiopian asioihin! Olemme siirtyneet Aasian rikkaista 
maista köyhään Etiopiaan: sähkön säännöstely on taas osa arkea. 
 

Maasta toiseen Menomatkalla poikkesimme kolmessa eri maassa ennen varsinaiseen määrän 
päähämme, Taiwaniin saapumista. Lentoreittimme kulki Kenian kautta, missä 
yövyimme ensimmäisen yön, kun jatkolentoa ei ollut samalle päivälle. Seuraa-
vaksi pysähdyimme Thaimaassa (Bangkokissa) ja vielä Hongkongissakin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thaimaassa viivyimme kolme päivää. Lähetysseuran työntekijä Heidi Laulainen oli hyvänä  
oppaana ja emäntänä vierailumme ajan. – Opetimme päivän perhetyön asioista 
teologisessa seminaarissa. Seuraavana päivänä aamupäivällä oli ohjelmassa 
ideariihi, missä keskusteltiin kirkon työntekijöiden kanssa perhetyön tarpeesta 
ja mahdollisuuksista Thaimaan luterilaisessa kirkossa. Tapasimme myös suo-
malaisia työtovereitamme, joista osa oli kurssillakin mukana. Saimme tilaisuu-
den vierailla Armonkodissa. Olimme lukeneet siitä kertovan kirjan ennen mat-
kaamme saadaksemme jotain tietoa Thaimaasta ja sen kirkosta..  
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Teologisen seminaarin rehtori kyseli, miten he voisivat saada työntekijöilleen 
lisäkoulutusta perheasioista. Ja eräs kirkon diakoniaosaston työntekijä kertoi 
kääntäneensä ihan mielenkiinnosta perhetyön käsikirjan osioita thai-kielelle. 
Hän kyseli nyt meiltä virallisemmin lupaa koko kirjan kääntämiseen. 
 

Muuttunut lentoaikataulu Jännitystäkin matkaan liittyi, sillä vasta Bangkokissa huomasimme, että len- 
tomme Hongkongiin oli siirretty päivää myöhäisemmäksi, kun lentoyhtiö oli 
perunut sen alun perin varatun lennon. Onneksi saimme lennon muutettua, niin 
että ehdimme sovittuihin tapaamisiin Hongkongissa. Tosin tuohon muuttami-
seen tarvittiin muutama puhelu Kenya Airways’in Addis Abeban toimistoon, 
mistä olimme alun perin liput hankkineet! 
 

Hongkong oli siis seuraava kohteemme. Sielläkin kävimme pitämässä esityksen perhe- 
työstä teologisessa seminaarissa. Sen jälkeen oli varattu aikaa myös opiskeli-
joiden kysymyksille. Seminaarin opiskelijat tulevat monista eri kirkoista Etelä-
Aasiasta. Myöhemmin illalla keskustelimme Wuhanin teologisen seminaarin 
vararehtorin kanssa manner-Kiinan tilanteesta. Sielläkin tarvittaisiin kirkoissa 
kipeästi opetusta perheasioista. Ja samansuuntaisia terveisiä kuulimme monesta 
muustakin kirkosta.  
 
Ethel Witting-Chow, SLS:n veteraanilähetti Hongkongissa, kutsui meidät ko-
tiinsa seminaarin tilanteen jälkeen. Hän oli kutsunut samalla myös perhetyön 
aktiivisia vastuunkantajia seurakunnastaan. Yhdessä heidän kanssaan vietimme 
hyvän iltapäivän keskustellen perhetyön kehittämisestä. SLS:n alue-edustaja 
Elisa Nousiainen oli kanssamme koko tuon päivän. 
 
Saimme myös tilaisuuden tavata Hongkongin luterilaisen kirkon piispa. Elisa 
Nousiainen oli tuon vierailun sopinut etukäteen. Meillä oli hyvä keskustelu 
piispan kanssa siitä, miten kirkkojen tulisi työssään ottaa huomioon perheet. 
Veimme piispalle myös englanninkieliset Perhetyön kouluttajan käsikirjan ja 
Osanottajan kirjan. Kerroimme samalla, että kirja on käännetty Taiwanissa 
mandariini-kiinaksi. 

 
Taiwan Olimme vuosi sitten vierailulla Taiwanin luterilaisessa kirkossa ja sen teologi- 

sella seminaarilla. Jo viime vuonna sieltä alkoi tulla viestejä siitä, että he toi-
voisivat meidän tulevan uudelleen pitämään jatkoa viime vuoden kursseille.  
 
Heiskaset olivat meitä Taipein lentokentällä vastassa, ja saimme olla heidän  
kanssaan eri vaiheissa kahden viikon vierailumme aikana. Heiskaset ovat olleet  
tällä työkaudellaan perhetyössä Taiwanissa. 
 

 
Hsinchun teologinen seminaari järjesti 
opiskelijoille viikon kurssin perhetyön  
perusteista, mihin he olivat kutsuneet 
meidät opettamaan. Kurssilla oli reilut 
kolmekymmentä osallistujaa, kaikki asiasta 
kovin kiinnostuneita. Valmistamamme 
Perhetyön kouluttajan käsikirjan 
kiinankielinen käännös valmistui juuri 
sopivasti ennen kurssia, joten saatoimme 
käyttää sitä kurssimateriaalina. 
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Hsinchun seminaarin kurssin jälkeen matkustimme Jouni Heiskasen kanssa ete- 
lä-Taiwaniin, Kaohsiungiin pitämään kurssia pariskunnille. Tuija-Riitta tuli  
myöhemmin junalla Anni-tyttösen kanssa. Osa kurssilaisista oli ensikertalaisia, 
osa oli ollut mukana jo viime vuoden kurssillamme. Mukana oli joitain osallis-
tujia ilman puolisoitaan, osa sinkkujakin. Sekalainen osanottajajoukko muutti 
vähän alkuperäistä ajatusta kurssin luonteesta. 
 
Kurssien päätyttyä pidimme Taiwanin kirkon johtajien kanssa strategiapalave- 
ria siitä, miten tästä eteenpäin. He valitsivat työryhmän kehittelemään suunni- 
telmia kirkon perhetyöstä ja kartoittamaan erilaisia tarpeita. Keskustelimme  
myös työntekijöiden koulutuksesta. 
 
Paluumatkalla Taipeihin Jouni Heiskanen vei meidät autollaan itä-Taiwanin  
kautta. Reitti kulki yli vuorijonon kiiveten yli 2700 metrin korkeuteen. Harmi  
vain, että oli pilvinen ja sumuinen päivä, joten emme juuri päässeet ihailemaan  
maisemia. Ja pimeä ehti tulla pian saavuttuamme Tyynen valtameren rannalle.  
 

Ja vielä Hongkongiin Lähdimme paluumatkalle Taipeista, Taiwanista lauantaina aamupäivällä. Yö- 
vyimme Hongkongissa lentokenttähotellissa, sillä lauantain jatkolento Nairo-
biin oli peruttu, ja pääsimme lähtemään vasta sunnuntai-iltana.  Paljoa emme 
kuitenkaan ehtineet hotellin mukavuuksista nauttia, sillä tapasimme lauantai-
iltana vielä taiwanilaisen Joseph Lu’n, Hsinchun teologisen seminaarin hallin-
tojohtajan, jonka aloitteesta perhetyön käsikirjamme käännettiin kiinaksi. 
Söimme yhdessä hänen ja vaimonsa kanssa päivällistä ja samalla keskustelim-
me perhetyön mahdollisuuksista ja haasteista Taiwanissa. Herra Lu opiskelee 
vaimonsa kanssa Hongkongin teologisessa seminaarissa ensi kesään asti. Hän 
on yksi avainhenkilöistä Taiwanin kirkon perhetyön koulutuksen suunnittelus-
sa. Hän on myös hyvin aktiivisesti puhunut perhetyön puolesta eri kirkoista ja 
eri maista tulleille opiskelutovereilleen. 
 
Sunnuntaina olimme kiinankielisessä jumalanpalveluksessa luterilaisessa Tsing 
Yi Carpenter -seurakunnassa. Kirkonmenojen jälkeen osallistuimme vielä pa-
riskuntien keskusteluryhmään. Siellä tuli kuin seinä vastaan: Väsymys iski 
niin, että vaikka meille tulkittiin keskustelun pääkohtia, tuntui, etten ymmärtä-
nyt lainkaan, missä ollaan menossa! Lopuksi piirin vetäjä pyysi meitä kerto-
maan ajatuksiamme käsitellyistä kysymyksistä. Yritin siihen saada jotain jär-
kevää sanotuksi puolisoiden välisen keskustelun merkityksestä ja vuorovaiku-
tuksen keskeisistä asioista. 

 
Mietteitä matkan jälkeen 
 

Mitä jäi päällimmäiseksi mieleen matkalta? Kiitollinen mieli siitä, että saimme 
tuon matkan tehdä. Kohtasimme innostuneita ihmisiä kolmessa eri maassa. 
Kaikkialla kuului sama viesti: ”Me tarvitsemme perhetyötä. Muuttuneessa yh-
teiskunnallisessa tilanteessa perheet voivat huonosti, avioerot ovat lisääntyneet. 
Kirkkojen on aika tehdä jotain perheiden tilanteen helpottamiseksi. Me tarvit-
semme kirkoissamme lisää koulutusta tällä alueella.”  
 
Todella rohkaisevalta tuntuu kirjoittamamme Perhetyön kouluttajan käsikirjan 
saama vastaanotto eri kirkoissa. Olemme saaneet useita kyselyjä, voisiko tätä 
materiaalia kääntää eri kielille. Alun perinkin valmistimme kirjan englanniksi, 
jotta se voisi hyödyttää mahdollisimman monia kirkkoja heidän opetustyös-
sään, muuallakin kuin Etiopiassa.   
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Elämme paastonaikaa. Pääsiäisaika alkaa olla lähellä. (Etiopiassa vietetään tänä 
vuonna pääsiäistä viikkoa myöhemmin kuin Suomessa.) Siispä haluammekin 
toivottaa teille kaikille  
 

Riemullista ylösnousemusjuhlaa! 
 
terveisin Anna-Kaarina     (ja Matti) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Etiopianpalmut Taiwanissa 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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/ 
 

Tämä kirje on netissä sananmukaisesti KUVAKERTOMUS idänmatkaltamme - 35 kuvaa! Käy ihmeessä katsomassa kuvat! 

1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA - Kalaparvi ankkalammikossa; 2-3) Opetusta Bangkokin teol. seminaarissa; 4-5) Kirkon 
väen aivoriihi Bangkokissa; 6) Lahja teol. seminaarin rehtorilta; 7-8) Armonkoti Bangkokissa; 9-10) Bangkokista lähtö;  
11) Hongkongin kirkonjohtajaa tapaamassa; 12) Aivoriihi Hongkongissa; 13-14) Opetusta Hongkongin teol. seminaarissa; 
15) Lahja HK:n teol. seminaarin rehtorilta; 16-17) Tsing Yin jumalanpalvelus ja pariskuntapiiri Hongkongissa; 18) Perhetyön 
käsikirja manner-Kiinaan; 19) Neuvottelu perhetyön tulevaisuudesta eri maissa; 20) Kaunista Hongkongia; 21) Ruusuja! 
22) Synttäreitä juhlittiin vielä kerran; 23) Kaunista Hsinchua; 24-26) Kurssi Hsinchun teol. seminaarilla; 27-28) Hsi Sheng -
seurakunnassa Panchiaossa; 29-30) Jiouru-seurakunnassa Kaohsiungissa; 31-32) Avioparikurssi Kaohsiungissa; 33) Kirkon 
väen aivoriihi Kaohsiungissa; 34) Matkalla yli vuorten Taiwanin itärannikolle; 35) Etiopianpalmut Taiwanissa 2009. 

” 

”Samalla kun rukous on välttämätön, se on myös vastustamaton. Mikä tuntematon, kuvaamaton voima ja siunaus onkaan  

varattu meille taivaassa! Se voima voi tehdä meidät siunaukseksi toisille ihmisille, kykeneviksi mihin työhön tahansa ja kohtaamaan 

jokaista vaaraa ja vaikeutta.”                   Andrew Murray kirjassa Valoa sydämeen vuoden jokaiselle päivälle, 1. huhtikuuta 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Varjeluksesta pitkillä matkoilla; 
- Onnistuneesta idänmatkasta, terveydestä; 
- Rohkaisusta, jota Jumala antaa omilleen juuri oikeaan 

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

eille, uusiinkin kirkkoihin; 
- Jumalan hyvästä huolenpidosta ja johdatuksesta; 
- Perhetyön opetusaineiston valmistumisesta: saimme 

amharankielisen Perhetyön osallistujan kirjan painota-
losta heti matkalta palattuamme; 

 

- Jeesuksen sovitustyöstä: ristinkuolemasta ja ylös-
nousemuksesta!  

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Voimia ja viisautta lopputyökauteemme, että osaisimme 
tehdä oikeita asioita; 

- Jumalan johdatusta siinä, miten eri maiden nuoret kirkot 
voisivat parhaiten vahvistaa perhekasvatustyötään; 

- Perhetyötä koskevien suunnitelmien puolesta SLS:ssa; 
- Kummityttömme Mekdesin puolesta (psyykk. ongelmia) 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Suomalaisten perhemessu 5.4. * Matka Hosainan seu-
dulle 6-14.4.: Kurssi Hosainan teol.seminaarissa 8-10.4. 
* Saarna Tunton kirkossa 12.4. *Avioliitto-opetusta Äi-
tikirkossa 18.4. * Kurssi perhetyön kouluttajien koulut-
tajille 20.-30.4. Addis Abebassa. 

 


