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Hiljaisen viikon tervehdys teille, ystävämme ja lähettäjämme 
 

Palmusunnuntaina olimme pitkästä aikaa kotikirkossamme ensin perhemessussa, missä 
lapset osallistuivat messun toteuttamiseen mm. laulaen ja heilutellen palmunlehtiä risti-
kulkueessa. Messun jälkeen jäimme vielä seuraamaan kärsimysajan kirkkonäytelmää 
Seitsemän päivää Jerusalemissa. Näytelmä kuvaa koskettavasti Jeesuksen elämän viimei-
siä tapahtumia kahden erilaisen esityksen kautta. – Hiljainen viikko kutsuu meitä pysäh-
tymään Jeesuksen kärsimyksen ja kuoleman äärelle. Mitä se merkitsee minun elämässäni? 
 

Pitkä matka takana Palasimme reilun puolentoista kuukauden matkaltamme sunnuntaina 17.3. Paluumatka  
kaikkine odotuksineen lentojen välillä kesti toista vuorokautta, 28 tuntia. Lensimme ensin 
Dhakasta Abu Dhabiin, missä odotimme useamman tunnin jatkolentoa Milanoon. Mi-
lanossa satoi räntää; melkoinen muutos säätiloissa. Taas odottelimme jatkolentoa. Lop-
pumatka Finnairin lennolla tuntui jo kotoisalta, kun lentoemännät puhuivat suomea! Oli 
ihmeen hyvä tulla kotiin pitkästä aikaa. 
 

Vielä vähän Nepalista Matti kirjoitti edellisen kirjeemme Länsi-Nepalista. Tuntuu, kuin siitä olisi kulunut pi-
dempikin aika kuin vain kuukausi. Niin monenlaista kuluneeseen kuukauteen on sisälty-
nyt. Viimeisellä kouluttajakurssilla Länsi-Nepalissa oli mukana myös työtoverimme Jan-
ne Hassinen Lähetysseurasta Helsingistä. Hänen oma työmatkansa Nepaliin sattui sopi-
vasti samoihin aikoihin meidän loppumatkamme kanssa. Niinpä sovimme, että hän tulee 
mukaan yhdelle kurssillemme. Janne on ollut pitkään mukana perhetyössä; hän on SLS:n 
perhetyön ohjausryhmän puheenjohtaja. Nyt hän pääsi seuraamaan meidän tapaamme 
työskennellä. Kunkin päivän päätteeksi kävimme vielä läpi kokemuksia päivästä yhdessä 
Jannen ja kahden nepalipariskunnan kanssa. Nämä kaksi pariskuntaa, Anjela ja Manoj se-
kä Rita ja Paul jatkavat perhetyön kouluttajakurssien pitämistä yhdessä.  

   
Tapaturma Tuolla viimeisellä kurssillamme minulle sattui tapaturma, missä olisi voinut pahemmin-

kin käydä. Painava valkotaulu putosi nimittäin telineestään suoraan jalalleni. Se osui kui-
tenkin säären sivuun, joten selvisin säikähdyksellä. Sain naarmun säären alaosaan, ja jal-
ka oli pari päivää vähän arka. Katmanduun palattuamme satutin kuitenkin tuon saman 
nilkan uudelleen leikkiessäni kolmevuotiaan Siirin kanssa. Sen jälkeen nilkka turposi, ja 
käveleminen oli hankalaa. Ensiavuksi sain intialaiselta lääkäriltä tukisiteen ja Buranaa. 
Ne helpottivat oloa, mutta käveleminen oli alkuun hankalaa. 

 
Neuvotteluja Kathmanduun palattuamme olimme vielä mukana Lähetysseuran Nepalin työn kirkollis-

ten yhteistyökumppaneitten neuvottelupäivässä. Siellä saimme kokonaiskuvaa siitä, missä 
kaikessa Lähetysseura on mukana, kun jokainen järjestö vuorollaan esitteli työtään kulu-
neen vuoden aikana. Meidän osuutemme tuon päivän ohjelmassa oli esitellä perhetyötä 
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yhdessä Nepalin perhetyöstä vastaavien työtoveriemme Anjilan ja Manojin kanssa. Janne 
Hassinen haastoi vielä päivän päätteeksi osallistujia miettimään, miten perhetyö voisi liit-
tyä heidän toimintaansa. 

 
Vierailumme loppupalaveri pidettiin Lähetysseuran Kathmandun-toimistolla. Nepalin 
perhetyön projektin ensimmäinen vaihe alkaa olla loppusuoralla. Tarkoitus on, että vielä 
ensi vuonna vierailemme Nepalissa pitämässä ainakin perhetyön kouluttajakurssin toisen 
osan. Mutta mitä tapahtuu sen jälkeen? Yhdessä pohdittiin perhetyön jatkosuunnitelmia 
tämän projektin päättymisen jälkeen. Tuossa kokouksessa oli mukana myös Nepalin 
evankelisten kirkkojen yhteisön uusi pääsihteeri, Harka Bahadur Khadga, joka toi selke-
ästi esille oman tukensa perhetyön kehittämiselle. ”Tätä työtä kipeästi tarvitaan,” hän to-
tesi neuvottelussamme. 
 

Jännitystä ilmassa Pari päivää ennen lähtöämme Bangladeshiin saimme sieltä viestin, missä todettiin, että  
maan epävakaan tilanteen johdosta on ehkä tarpeen miettiä, kannattaako meidän sinne 
matkustaa lainkaan.  Lakoista johtuen on erittäin epävarmaa, voidaanko suunniteltua kou-
lutusta järjestää.  Ennen kuin ehdimme asiaa sen kummemmin edes ajatella, tuli jo uusi 
viesti: ”Tervetuloa! Ettehän te ole tavallisia turisteja, vaan olette olleet monenlaisissa ti-
lanteissa ja maissa. Katsotaan tilanteen kehittymistä päivä kerrallaan.”   
 
Seuraava jännityksen aihe olikin sitten Nepalissa matkapäivänämme. Oli yleislakko, ei 
siis liikennettä. Lähtöpäivän kysymyksemme hotellin vastaanotossa oli, miten päästä len-
tokentälle. Bussikuljetus olisi ollut yhdestä isosta hotellista, mutta miten päästä sinne 
matkalaukkuinemme. Hotellivirkailija ehdotti kävelemistä todeten, että he auttavat tava-
roiden kuljettamisessa. Vaan kun minulla oli nilkka kipeä enkä päässyt kunnolla kävele-
mään. Lopulta kyyti järjestyi naapurihotellista: Pikkubussi, missä oli iso teksti ”Vain tu-
risteille”, vei meidät ja muutaman norjalaisen turistin turvallisesti lentokentälle. Näkemiin 
Nepal, ja täältä tullaan Bangladesh!    
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensivaikutelmia Lento Kathmandusta Dhakaan keskiviikkona 6.3.lähti reilun tunnin verran myöhässä.  
Matka kesti vain vähän yli tunnin. Muodollisuudet lentoasemalla sujuivat joutuisasti. 
Vaihdoimme vielä vähän paikallista rahaa ennen kuin lähdimme etsimään kyytiä hotel-
liimme. Hotellin auto olikin vastassa, joten kyyti oikeaan paikkaan oli taattu. Ehti tulla 
pimeää ennen kuin olimme hotellissa. Iltapäivän liikenneruuhkassa noin kymmenen ki-
lometrin matka lentokentältä hotelliin kesti tunnin. 
 
Seuraavana päivänä Bangladeshissa oli yleislakkopäivä. Se ei kuitenkaan meitä haitannut. 
Teimme aamupäivällä pienen kävelylenkin nähdäksemme, mihin olemme tulleet. Nepalin 
jälkeen ilma tuntui tosi lämpimältä; kävellessä tuli heti hiki. Lämpötila oli iltapäivisin yli 
30 astetta. Ensimmäisen iltapäivän Dhakassa vietimme suomalaisen Fidan työntekijän, 
Jukka Huttusen, kanssa. Olimme tavanneet hänet Kathmandussa Bangladeshin suurlähe-
tystössä viisumia hakiessamme. Jo silloin hän lupasi esitellä meille kaupunkia, kun tu-
lemme Bangladeshiin. Hän tuli sovitusti hakemaan meidät hotellistamme. 
 

Matka maaseudulle Oltuamme ensin pari päivää Dhakassa saimme Kylväjän projektin autossa kyydin luoteis- 
Bangladeshiin, Naogaoniin, missä ystävämme Aili Maria Manninen työskentelee Kylvä-
jän lähettämänä BLM-F:n (Bangladesh Lutheran Mission - Finnish) työyhteydessä. Juuri 
Aili Mariaa tulimme alun perin tapaamaan. Matkaseuranamme oli Kylväjän toinen suo-
malainen työntekijä Annukka Isokoski, jolta saimme matkan aikana paljon tietoa elämäs-
tä ja työstä Bangladeshissa. Matka kesti kahdeksan tuntia, joten oli meillä hyvää aikaa ju-
tella ja tutustua puolin ja toisin. Annukka on ensimmäisellä työkaudellaan. 
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Liikenne oli varsin vilkasta. Oli kauniisti maalattuja kuorma-autoja, erilaisia busseja, joi-
den katollakin oli matkustajia, sekä pienempiä kulkuneuvoja. Ohitukset vaikuttivat välillä 
varsin uhkarohkeilta. Eräänlaisena kirjoittamattomana sääntönä näytti olevan, että pie-
nempi väistää vastaantulevaa isompaa autoa vaikka pientareelle. Yleisvaikutelma oli, että 
kaikkialla on vihreää. Riisiviljelmiä oli tien varrella monin paikoin, kun pääsimme kau-
emmas pääkaupungista. 
 
Illan hämärryttyä pääsimme perille Naogaoniin, missä majoituimme Kylväjän vierasta-
loon Aili Marian ja Annukan naapuriin. Aili Marialla oli meille iltapala odottamassa. 
Seuraava päivä oli sunnuntai, jolloin olimme menossa kirkkoon. Mattia oli pyydetty ja-
kamaan ehtoollista seurakunnalle jumalanpalveluksessa. Yhdessä pidimme ensin saarnan. 
 

Koulutusta projektityöntekijöille 
 

Meitä oli pyydetty pitämään kahden päivän koulutus Kylväjän paikallisille kehitysyhteis-
työprojekteissa toimiville työntekijöille. Tuo koulutus pidettiin Uzirpurin koulutuskes-
kuksessa noin tunnin matkan päässä Naogaonista. Menimme sinne kurssia edeltävänä il-
tapäivänä. Se osoittautui hyväksi ratkaisuksi, sillä ensimmäinen kurssipäivä olikin taas 
yleislakkopäivä. Kurssilaisetkin olivat suurimmaksi osaksi tulleet edellisenä päivänä, jo-
ten lakko ei tälläkään kertaa haitannut meitä. – Koko matkan ajan saimme selkeästi kokea 
Jumalan johdatusta ja huolenpitoa. Se näkyi esimerkiksi juuri erilaisissa aikatauluissa. 
 
Kurssilla oli nelisenkymmentä osallistujaa, suurin osa miehiä. Noin puolet kurssilaisista 
oli kristittyjä, toinen puoli hinduja ja muslimeja. Kumpikin päivä aloitettiin rukouksella: 
rukouksensa pitivät ensin muslimi, sitten hindu ja lopuksi kristitty, joka myös luki kat-
kelman Raamatusta. Yhdessä istuttiin perheasioiden äärellä. Ne selkeästi yhdistävät kaik-
kia ihmisiä uskonnoista riippumatta. Meille kokemus oli uusi, sillä tähän asti olemme 
kouluttaneet ensisijaisesti kirkkojen työntekijöitä, kristittyjä siis. Aloitimme ”Parisuhteen 
palikoista”, millä saimme havainnollisesti esitettyä, miten monenlaisia osatekijöitä pa-
risuhteessa ja perheessä on, ja miten kaikki vaikuttaa kaikkeen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                Kuvat yllä: Kolmen uskonnon aamuhartaudet kurssiaamuina: (vas.) muslimi, hindu ja kristitty rukoilemassa 
 

Saamamme palaute oli myönteistä. Kurssilaiset olivat innolla mukana ja keskustelivat ak-
tiivisesti, kun oli keskustelun aika. Lopussa moni totesi, että tämänkaltaista koulutusta 
tarvitaan lisää. Yhdessä mietittäväksi jäi, miten perhenäkökulmaa voidaan ottaa huomi-
oon erilaisissa kehitysprojekteissa, millä pyritään parantamaan ihmisten elinolosuhteita. 
 

Vierailu projektinjohtajan kotona ja lähtökahvit 
 

Kurssin päätyttyä saimme kutsun lounaalle bangladeshilaiseen kotiin. BLM-F:n johtaja 
Chondon oli tulkkinamme kurssilla ja hän halusi esitellä meille myös perheensä. Niinpä 
Annukka lähti oppaaksemme, kun menimme vierailulle. Söimme maittavan lounaan, oi-
kein juhlariisiä ja erilaisia kastikkeita. Aterian jälkeen katselimme valokuvia niin perhees-
tä kuin monista tutuista suomalaisista työntekijöistä, joiden kanssa Chondon oli työsken-
nellyt. Matti jäi vielä vähäksi aikaa keskustelemaan alakerran naapurina asuvan herra 
Motin kanssa, joka oli muutama viikko sitten yllättäen jäänyt leskeksi. Myös Moti oli 
mukana kurssillamme. 
 
Samana iltapäivänä kävimme vielä lähtökahvilla BLM-F:n toimistolla ja samalla hyväste-
lemässä projektien johtajia. Kaikki olivat tyytyväisiä koulutukseen, vaikka se jäikin var-
sin lyhyeksi. Moni totesi uudelleen, että perhetyön koulutusta tarvitaan kipeästi lisää.  
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”Ota vastaan rakkautta, niin voit rakastaa. Ota vastaan armoa, niin voit antaa anteeksi ja unohtaa. 
Rakkaus on pieniä tekoja arjessa, ajan antamista, rukousta toisten puolesta.  
      Tässä maailmassa voit toimia Jumalan rakkauden välikappaleena. 
                          Anna elämäsi välittää hiljaista valoa” 

  

 Kaarina Hakkarainen, Tarja Rae, Matkakirja hiljaisiin hetkiin 
 

Paluumatka vuokra-autolla Perjantaina 15.3. lähdimme aamuvarhaisella kohti Dhakaa. Perjantai on muslimien pyhä- 
päivä, joten liikenne oli ainakin alkumatkasta vähäisempää kuin tulomatkalla. Se oli myös 
sikäli hyvä matkapäivä, että silloin ei ole lakkoja. Paluumatkaan meni seitsemän tuntia.  
 
Palattuamme pääkaupunkiin ehdimme vielä tehdä vähän tuliaisostoksia. Seuraavana päi-
vänä olikin sitten aika lähteä kotimatkalle monta kokemusta rikkaampana, mutta perin 
väsyneinä! 
 

Pääsiäisen ilosanoma Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti,  
ja haudoissa oleville elämän antoi! 
 
Riemullista pääsiäisaikaa! 
 
terveisin 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.suomenlahetysseura.fi/ls_fi/ 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 
 
TÄMÄN KIRJEEN KUVAT:  
1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA - Hanhet Luoteis-Bangladeshin Naogaonissa¸ 2) Luminen maisema matkalla Dadeldhuraan; 3) Palmut ja 
kansalliskukka-alppiruusut; 4) Näkymä Dadeldhurasta; 5-6) Kouluttajakurssi Dadeldhurassa; 7-8) Vierailut teol. oppilaitoksiin Kathmandussa;  
9-10) Bethel Assembly Church ja sen pastoripariskunta; 11) SLS:n kirkollisten yhteistyökumppanien neuvottelu Kathmandussa; 12) Perhetyön 
palaute- ja suunnittelupalaveri SLS:n toimistolla; 13) A-K Hiran moottoripyörän kyydissä; 14) Varamummo ja -vaari vierailulla Takoilla;  
15-17) Lentomatka Bangladeshiin, näkymä hotellista järvelle, kaupunkinäkymä; 18) Suomalaisten asuintalo Naogaonissa; 19-21) Riisipelto mai-
nitun talon vieressä; 22-23) Ehtoolliskirkko Naogaonissa; 24-26) Naogaonista: BLM-F -toimisto, neuvottelu siellä, ja torinäkymä; 27) BLM-F  
-kurssikeskus Uzirpurissa; 28-30) Kolmen uskonnon aamuhartaus kurssilla; 31-36) Kurssi Uzirpurissa, Annukka ja Aili Maria vuoroin Palmujen 
tulkkeina; 37) Seurakunnan ehtoolliskirkko Uzirpurissa; 38-39) Matkoilta Uzirpur-Naogaon ja Naogaon-Dhaka; 40) Palmu Naogaonissa; 
41-44) Pääsiäisnäytelmä ”Seitsemän päivää Jerusalemissa” Myyrmäen kirkossa. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pääsiäisnäytelmä ”Seitsemän päivää Jerusalemissa” esitettiin Myyrmäen kirkossa kahtena peräkkäisenä versiona,  
(kuvat 1-2 vas) ”klassikkoversiona” ja heti sen jälkeen (kuvat 3-4) nuorten esittämänä ”modernina versiona”.  
 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Avioliittojen ja perheiden puolesta eri puolilla maailmaa; 
- Nepalin perhetyön tulevien suunnitelmien puolesta; 
- SLS:n perhetyön ohjelman jatkosuunnitelmien puolesta; 
- BLM-F:n työntekijöiden puolesta Bangladeshissa; 
- Kaikkien perhetyössä mukana olevien puolesta; 
- Perhetyön kirjan khmerin- ja hepreankielisten käännösten 

viimeistelytöiden puolesta; 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Perhetyön ohjausryhmän kokous Helsingissä; 
* Matka Kambodzhaan ja Thaimaahan 3.- 25.5. 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Jumalan avusta ja johdatuksesta pitkällä matkallamme; 
- Varjeluksesta liikenteessä ja muissakin tilanteissa; 
- Perhetyön etenemisestä Nepalissa; 
- Myönteisestä ja avoimesta vastaanotosta Bangladeshin 

vierailullamme;  
- Kiinnostuksesta perhekysymyksiin eri maissa; 
- Ihmisistä, jotka haluavat auttaa muita yhteisöissään; 
- Palmujen vuosilomanlopusta 8-20.4. mm. Kainuussa ja 

Pohjois-Savossa; 
  

- Pääsiäisen ilosanomasta, ylösnousseesta Herrasta. 

    


