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                                             Vantaan Kaivokselassa 31.3.2010 
  
Hyvät ihmiset, Tervehdys taas Vantaalta, sulavien lumikasojen tuottamien lammikoiden keskeltä. 

Palasimme Suomeen suunnitellusti 26.3. Toimme tullessamme melkoisen määrän 
etiopialaista juhlaruokaa omalle perhekunnalle ja useille ystävillekin – nälkämaasta. 
Veimme tammikuussa suuren määrän englanninkielisiä perhetyön kirjoja, nyt toimme 
tullessamme samoja kirjoja amharankielisinä, tulevia vähän eri maiden tarpeita varten. 
 

Kymmenen viikon urakka ohi 
 

Kymmenviikkoisen vierailumme päätteeksi luovutimme Mekane Yesus –kirkolle laa-
timamme ”Kirkon perhetyön kokonaissuunnitelman 2011-2015”. Sen tekeminen oli 
monella tapaa haasteellinen työ. Eräänä vaikeutena oli se, että kirkon seurakuntatyön 
johtaja, pastori Yonas, on erittäin kiireinen mies, jonka tapaamistilanteita meillä oli 
kaikkiaan erittäin vähän. Hän oli työmme ”toimeksiantaja”, joten meidän oli pitkälti 
noudatettava hänen antamiaan linjauksia. Entinen työparimme, pastori Geneti, oli joil-
takin osin selvästi eri linjoilla, mikä ei voinut olla vaikuttamatta näiden viikkojen 
työskentelyymme ja vallitsevaan ilmapiiriin. Me olemme nyt osaltamme tehneet pyy-
detyt suunnitelmat - kirkon käsissä on nyt se, miten työtä tästä eteenpäin kehitetään.  
– Jos englanti ei ole Sinulle ongelma, voit seuraavasta tutustua työmme tuloksiin: 
 

Etiopian perhetyön suunnitelmat liitteineen (englanniksi) löydät netissä seuraavien linkkien kautta: 
 
Varsinainen perhetyön viisivuotissuunnitelma (23 sivua) 2011-2015:  
http://www.palmu.st/etiopian/pdf/EECMY%20Strategic%20Plan%20for%20Family%20Ministry%202011-2015%20.pdf 
 
Perhetyön kokonaiskaavio: seurakunnan, rovastikunnan, hiippakunnan jne. voimavarat ja tehtävät: 
http://www.palmu.st/etiopian/pdf/EECMY%20Family%20Ministry%20Overall%20Structure%202010.pdf 
 
Perhetyön koulutusjärjestelmä: 
http://www.palmu.st/etiopian/pdf/EECMY%20Family%20Ministry%20Training%20Structure%202010.pdf 
 
Perhetyön ylimmän tason koulutussuunnitelma: 
http://www.palmu.st/etiopian/pdf/EECMY%20Family%20Ministry%20Advanced%20Level%20Training%20Plan%202011-2015.pdf 
 
Mekane Yesus –kirkon tilastot ja perhetyön kouluttajien lukumäärät ja kouluttajien lisätarve: 
http://www.palmu.st/etiopian/pdf/EECMY%20Statistics%202009%20&%20FLEP%20with%20clusters.pdf 
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Jatkokoulutusta II Helmikuussa pidimme ykkösosan perhetyön kouluttajien kouluttajien jatkokurssista,  
jonka toisen osan pidimme nyt maaliskuussa. Kutsuttuja näille jommallekummalle 
kurssille olivat perhetyön kouluttajien kouluttajat, 54 henkilöä puolisoineen. Jälkim-
mäisellekin kurssille saimme osallistujia yhteensä 12 hiippakunnasta, 26 henkeä. Kah-
della kurssilla oli siis yhteensä 50 osallistujaa kaikkiaan 16 hiippakunnasta.  
 

Miten perhetyö kehittyy tulevina vuosina? 
 

Mekane Yesus –kirkon perhetyötä on kehitelty Perhekasvatusohjelman nimellä vii-
meiset 10 vuotta. Nyt on tarkoituksena siirtää työn vastuu kirkon keskusvirastolta hiip-
pakuntiin ja sieltä edelleen seurakuntiin. Yllämainittu perhetyön viisivuotissuunnitel-
ma tähtää nimenomaan siihen, että paikallisseurakunnasta tulee tämän työn ”omis-
taja” ja toteuttaja . Siinä prosessissa mainitut 54 kouluttajaa ovat avainasemissa.  
 

Koulutusta edelleenkin Kirkon perhetyön koulutus jatkuu. Tarvitaan vielä tuhansittain kouluttajia, jotta työ  
oikeasti voi jalkautua seurakuntatasolle. Meidän Palmujen on määrä olla mukana tuos-
sa koulutustehtävässä, jos Jumala suo ja elämme, seuraavan kerran loppukesästä 2011. 
 

Seuraavaksi Venäjälle – Tampereen kautta 
 

Pääsiäisen jälkeen käväisemme Tampereen Kalevan seurakunnan parisuhdeiltapäiväs-
sä. Tuo seurakunta on pitkäaikaisen työtoverimme Kes Genetin ”nimikkoseurakunta”. 
Seuraavaksi suuntaamme Venäjälle, noin viikon koulutusreissulle Inkerin kirkon Kel-
ton koulutuskeskukseen. Sen jälkeen seuraava ulkomaanmatka onkin vasta syksyllä, 
näillä näkymin Thaimaahan. 

 

Siunattua pääsiäisaikaa toivottaen, 
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 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: Korppikotkat teurastamon luukasoilla; [2-12 Perhetyön kouluttajien kou-
luttajien jatkokurssilta:] 2-5: Kurssisalista, pari-, ryhmä- ja yleiskeskustelut; 6-7) Pariskuntia kurssilla; 8-10) Yleiskeskustelua pastori  
Yonaksen vieraillessa kurssilla; 11) Jatkokurssin kakkosryhmäläiset (1-ryhmä oli helmikuussa); 12) Kurssin pikkutytöt; 13) Äitikirkon juma-
lanpalveluksesta; Ato Emmanuel vakiopaikallaan saarnastuolin juurella; 14) Juuri 97 vuotta täyttänyt Ato Emmanuel kirkosta poistumassa; 
15) Vierailulla Rva Abeban (Dr. Emmanuelin lesken) kodissa; 16) Äitikirkon perheviikon (huhtik. 2010) ohjelmajuliste; 17) Motley Singers 
–kuoron konsertista; 18-19) Vierailulla SLS-vierastalon emännän kodissa; 20) Vierailulla entisen apulaisemme Bezuneshin kodissa; 21) Vie-
railulla EGST-oppilaitoksessa; 22) Kenkienkiillottajapoika; 23) Takseja Addiksessa, ja 24) Näkymä jokivarresta Addis Abeban keskustassa. 

 

”Kristitty saa uskoa, että omissa kokemuksissa ja historian vaiheissa häntä puhuttelee ikiaikojen Jumala. Ihminen samoin kuin kansakaan ei ole 
maailmansisäisten voimien armoilla, vaan kaikkivaltiaan Jumalan käsissä. Vaikka emme osaakaan järjellisesti selittää, miksi kaikki käy niin kuin 
käy ja miksi joku saa kärsiä paljon enemmän kuin joku toinen, saamme luottaa siihen, että olemme hyvän taivaallisen Isän kämmenellä. Saan luot-
taa siihen, että milloinkaan hän ei minua hylkää, vaikeista kysymyksistä huolimatta.”                            Arvi Seppänen kirjassa Pietarin päiväkirja 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Terveydestä, työkunnosta ja -innosta; 
- Varjeluksesta mannertenvälisillä lennoilla; 
- Hyvistä perhetyön kouluttajien kursseista Etiopiassa; 
- Pastori Genetin ja rva Aberashin innosta pitää perhe-

työn kouluttajakursseja eri hiippakunnissa;  
- Avoimista ovista eri maissa, eri kulttuurien parissa; 
- Rauhasta, vakaista oloista koti-Suomessamme; 
- Vuodenaikojen vaihtelun tuomasta ilosta; 
- Mahdollisuudesta tavata perhekuntalaisiamme pääsiäis-

juhlan aikaan Vantaalla; 
 

- Siitä, Jeesus, pääsiäisen Herra, on tänään elävä ja 
voimallinen, läsnä oleva Vapahtaja. 

 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Johdatusta, terveyttä, voimia tuleviin tehtäviin; 
- Perhetyön jatkosuunnitelmien toteutusvaiheen puolesta 

Mekane Yesus -kirkossa; 
- Pastori Genetin ja vaimonsa Aberashin puolesta; 
- Mekane Yesus –kirkon seurakuntatyön johtajan, pastori 

Yonas Yigezun puolesta; 
- Yhteiskuntarauhan säilymisen puolesta Etiopiassa eri-

tyisesti toukokuun parlamenttivaalien aikaan ja jälkeen. 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Huhtikuu: suunnittelua, neuvotteluja Lähetysseurassa  
* Parisuhdeiltapäivä Tampereen Kalevassa 11.4.2010; 
* Koulutusmatka Venäjälle, Inkerin kirkkoon 19-27.4. 
 


