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    Himalaja-vuoristoa (osana sitä tässä myös Everest-vuori) Nagarkotista nähtynä 

 
                                   Kaivokselassa 31.3.2014  

 
Rakkaat ihmiset,  Aurinkoinen tervehdys Vantaan Kaivokselasta maaliskuun päättyessä. Olemme pa- 

lanneet ”viimeiseltä matkaltamme” ihan elossa olevina, nyt jo kohenevassa kunnossa. 
Talvi käväisi tässä maaliskuussa, mutta nyt on jo kovin keväistä, joskin vielä koleaa. 
 

Vielä Nepalista Jatkan vielä vähän Nepalin-matkamme asioista. Kouluttajakurssien ohella ohjelmis- 
samme oli monenlaisia neuvotteluja ja tapaamisia, verkostojen luomista yms. sekalais-
ta toimintaa. Lähetysseuran Nepalin-aluepäällikkö Ben Westerling ja Mia-vaimonsa 
olivat lämpimästi ja meitä todella rohkaisevasti paljon mukana perhetyön suunnitte-
lussa. Istuimme useampaan otteeseen yhdessä nepali-työtoveriemme Anjilan ja Mano-
jin sekä Westerlingien kanssa pohtimassa perhetyön tulevia kuvioita Nepalissa. 
 
Manoj-työtoverimme kutsui pari päivää ennen lähtöämme koolle Kathmandun laakson 
kirkkojen johtajapariskuntia kuulemaan, mihin on päästy viidettä vuotta jatkuneen 
Nepalin-perhetyön projektin kanssa. Yksi osallistujista, Evankeliumi Aasialle -kirkon 
piispa Narayan Sharma, piti pontevan puheen todeten, että perhetyö on Nepalin kirkol-
le välttämättömyys. ”Jos menetämme perheen, olemme menettäneet kaiken!”, piispa 
totesi. – Vierailimme myös Ebenezerin teologisessa seminaarissa. Yksi opettajakun-
nasta oli mukana kurssillamme, joten toivomme opetuksen jatkuvan seminaarilla. 

 
12 opetuslasta?  80 pariskuntaa on ollut mukana Nepalin perhetyön kouluttajakursseillamme. Tuota- 

kin lukua merkittävämpää on kuitenkin se, että maassa on nyt neljä ”kouluttajien kou-
luttaja” -pariskuntaa, jotka voivat siis järjestää kouluttajakursseja. He ovat kaikki hy-
vin koulutettuja, pystyviä ja mikä vieläkin tärkeämpää: perhetyön asialle syttyneitä 
kristittyjä. Toiset neljä pariskuntaa on ”kasvamassa” tuohon johtavien kouluttajaparis-
kuntien työryhmään. Haaveemme on, että tulevaisuudessa vielä neljä löytyisi niin, että 
täydet 12 pariskuntaa muodostaisivat Nepalin perhetyön ydinjoukon. Näiden tehtävä 
on, kuten opetuslasten yleensäkin, kasvattaa vastuunkantajien joukkoa edelleen. 
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 Nepalin perhetyön vastuunkantajat, kouluttajien kouluttajapariskunnat vuonna 2014: 

                      (kuva 1) vas. Anjila ja Manoj, Palmut, Rina ja Simon, Rita ja Paul;  
            (kuva 2) vas. Anjali ja Abraham, (Rina ja Simon myös kuvassa 1, sekä Palmut. 

 
Rikasta ja raskasta Kuten usein on ollut, tälläkin matkalla rikas ja raskas kulkivat käsi kädessä. Kaikkiaan 

45 päivän matka toden totta väsytti, jos kyllä toi voimia ja iloakin. Kurssimatkat ovat 
rohkaisevia, mutta ovat ne rankkojakin. Esimerkiksi Itä-Nepalin kurssilla hotellimme 
oli hyvin vilkkaan ja erittäin meluisan pääkadun varrella. Anna-Kaarinalla on muuten-
kin ollut ongelmia nukkumisen kanssa, ilman tolkutonta katumeluakin. – Sitä rikkautta 
taas olivat kurssiasioiden ohella mm. suomalaisten perhemessu Kathmandussa, ja jo-
kunen tuokio, jolloin saimme olla varamummona-varavaarina Takon perheen lapsille. 
 

Hiukan Turkissakin Paluumatkalla viivyimme muutaman päivän Istanbulissa, kun siellä kuitenkin oli ko- 
netta vaihdettava. Ennestään avioliittoleiriltä tuttu Kylväjän pappispariskunta järjesti 
sinne aviopari-iltapäivän. Mukana oli neljä paikallista, kolmen eri järjestön suomalais-
ta työtoveripariskuntaa. Kertoilimme kuvien kautta kansainvälisestä perhetyön ohjel-
masta, esittelimme ”Parisuhteen palikat” -opetusmenetelmää ja juttelimme vertais-
tyhmänä ulkomailla asuvan pariskunnan-perheen erityiskysymyksistä. – Tuo tilanne 
oli aasianpuoleisessa Istanbulissa, hotellimme oli Bosporinsalmen Euroopan puolella. 
Turisteiksi meistä ei paljoa ollut, sen verran väsyksissä jo tässä vaiheessa olimme.  
 

Loppusiivousta Suomeen tultua oli sitten edessä kova vääntö matkaraportin ja saman tien vielä koko  
viisivuotisen Kansainvälisen perhetyön tukiohjelman loppuraportin tekemiseksi.  
Olimme saaneet tiukan ohjeen siitä, että raporttien pitää valmistua maaliskuun lop-
puun mennessä - ja nehän valmistuivat! Anna-Kaarina oli kyllä Suomeen tultuamme 
pari viikkoa sairaslomalla, minä sinnittelin raporteista selvitäkseni.  
 
Nyt on edessä perhetyön ohjelmamme loppusiivous meidän osaltamme. Kotitoimiston 
”pöytä on puhdistettava”, paperit yms. järjestettävä. Elokuussa vielä osallistumme Lä-
hetysseuran perhetyön strategiapäiville, missä pohditaan, miten ja missä muodossa 
perhetyötä tästä eteenpäin tehdään tai tuetaan. Ennen syksyä ei ole tiedossa päätöksiä 
esimerkiksi siitä, tuleeko joku vielä jossain muodossa jatkamaan meidän työtämme. 
 

Nimikkoseurakunnat Meillä on kuusi nimikkoseurakuntaa: Karttula / Kuopion Kallavesi vuodesta 1974, 
Pieksämäki vuodesta 1975, vuodesta 2000 alkaen kolme: Suonenjoki, Siilinjärvi ja 
Kuopion Männistö, sekä nykyinen kotiseurakuntamme Vantaankoski 2006 alkaen.  
Lähetystyöhän ei olisi mahdollista ilman lähettäjiä, ilman lähettävää seurakuntaa. 
Olemme kovin kiitollisia läpi vuosien saamastamme monimuotoisesta tuesta, taloudel-
lisestakin, mutta erityisesti saamastamme esirukoustuesta. Suuret kiitokset kuuluvat 
myös teille, jotka vuosien varrella olette pitäneet yhteyttä lähetteihinne. 
 

Juhlien vuosi Ensi elokuussa tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun lähdimme Etiopiaan. Tänä vuonna 
juhlimme myös 130-vuotispäiviämme (65+65=130). Kun vierailemme nimikkoseura-
kunnissamme, vietämme samalla kussakin seurakunnassa vierailun päätteeksi messun 
jälkeen lähetysjuhlaa, jota voisi kutsua vaikkapa ”Etiopianpalmujen elämäntyön juh-
laksi”. – Juhliin kutsumme Sinuakin, hyvä viestiemme vastaanottaja, työmme tukija. 
 
Lämpimin kevätterveisin aurinkoisen Vantaan maisemista, Matti  (ja Anna-Kaarina) 
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”Jumala itse antaa kasvun - aikanaan. Jumalalla on kyllä uskoa, rakkauttta, iloa, lohdutusta ja toivoa ylen määrin.  
Hän voi tuhlata niitä määrättömästi tienposkiin, kallionlouhikoihin tai ohdakkeisiin. Meidän vaikeat ja kuivat elämänvaiheemme 

eivät tarkoita sitä, että Jumala olisi kaukana. Hänen iankaikkinen aikakäsityksensä sallii myös odottamisen. Viljavan maaperän aika 
elämässämme on kyllä tulossa, ja silloin kaikki hiljaisten, kuivien vuosien kylvöt nostavat satakertaisen sadon elämässämme.  

On muistettava, että Jumalan Sana ei palaa tyhjänä. tehtäväänsä täyttämättä.”     Matti Huotari, Kasvun voimaa, s. 42-43 
 
 

 

Siunattua pääsiäistä !  
 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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 (nettiversiossa nämä kaikki): 
1-4) KUUKAUDEN LUONTOKUVAT: Hyönteisiä Nepalin Nagarkotissa, lokkeja Istanbulissa; 5-6) Perhetyön neuvotteluja Kathmandussa;  
7-10) Nepalin kirkon johtajia perhetyöstä kuulemassa; 11) Ebenezer-seminaarilla; 12-13) Perhetyön vastuukouluttajat Nepalissa 2014; 
14-15) Suomalaisten perhemessussa… ja Takon perheen luona Kathmandussa, 16-17) Mölynlähde-koneita Dharanissa; 18) Naisen asemaa; 
19) Himalaja-vuoristoa Nagarkotista katsottuna; 20-21) Istanbulin näkymiä; 22) Lauttamatka aasianpuoleiseen Istanbuliin; 23) Pariskunnat 
perheasioita pohtimassa; 24) Takaisin yli Bosporinsalmen; 25) Museo-maanalainen; 26) Istanbulin luterilainen kirkko; 27) Museoratikka;  
28) Palmuja Hagia Sofia -kirkko-moskeija-museon edustalla; 29-31) Istanbulin Grand Bazaar -kauppahallissa; 32) Matti-vaari Vilhon ja Ar-
vin kanssa Tampereella; 33) Matin Leena-siskon luona Tampereella; 34) Mekane Yesus -kirkon pääsihteeri Palmuilla Kaivokselassa;  
35-38) Talvea ja kevättä Vantaan maaliskuussa 2014; 39-40) Vantaankosken alueella asuvien lähettien tapaaminen Palmuilla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokkeja Istanbulin minareettien maisemissa 2014 
 
 

Etiopianpalmujen vierailuohjelmia nimikkoseurakunnissa 2014 - jos Jumala suo ja elämme:  
 

1) Kuopion Männistö to-su 24-28.4.; 2) Suonenjoki 22-23.5. ja 26-29.5.; 3) Karttula / Kuopion Kallavesi 21-
28.9.; 4) Pieksämäki 6-12.10;  5) Siilinjärvi 10-16.11., ja 6) Vantaankoski marraskuussa 2014. 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Palmujen rohkaisevasta Nepalin-matkasta; 
- Sitoutuneista perhetyön kouluttajista Nepalissa, entisistä 

ja uusista; 
- Kaikkiaan onnistuneesta Nepalin perhetyön projektista; 
- Nepalin kirkon kasvusta eri puolilla maata; 
- Terveydestä, voimien palautumisesta; 
- Keväästä, valon lisääntymisestä; 
- Perheestä, lapsista, lastenlapsista; 
- Monista lähettitovereista Vantaankosken seurakunnan 

alueella, perheyhteydestä heidän kanssaan. 
 

- Siitä, että Jumala haluaa siunata niin perheissä kuin 
yksinäänkin eläviä. 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Nepalin perhetyön jatkosuunnitelmien 2015-2019 puolesta; 
- Perhetyön vastuupariskuntien puolesta Nepalissa: Anjila& 

Manoj, Rita&Paul, Rina&Simon, Anjeli& Abraham; 
- Uusien vastuuseen kasvavien puolesta: Tina&Shyam,  

Nanu &Prakash, Rejina&David, Sabita&HemRaj. 
- Perhetyön puolesta Istanbulissa; 
- Viisautta projektin lopputehtäviin Suomessa; 

 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* SLS:n Perhetyön ohjausryhmä 16.4.  
* 22-26.4. nimikkoseurakuntavier. Kuopio-Männistö: 
   mm. Messu+lähetysjuhla su 26.4. Männistössä, ja (26.4.) 
   Tuomasmessun luento klo 16 ja Tuomasmessu klo 18. 

 


