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 Rakkaat ystävät! ”Mullan alla, silmun sisällä, 

sielun salaisuus ytimessä, 
elämä puskee esiin vastustamattomin nyrkein. 
Se, mistä unelmoit, on tapahtunut.” 
 
Tällä Anna-Mari Kaskisen runonsäkeellä tahdon tervehtiä teitä tällä kertaa. Se kuvas-
taa hyvin sitä vuodenaikaa, mitä parhaillaan elämme. Saamme ihaillen ihmetellä uu-
den elämän syntymistä luonnossa! 
 
Tämä huhtikuun kirjeemme tuo terveisiä mm. matkaltamme itärajan taakse, Kelttoon. 
Siellä näin tämän kevään ensimmäiset leskenlehdet teitten varsilla. 
 

Kalevan seurakunnassa Huhtikuun puolivälissä vierailimme Tampereella. Kalevan seurakunta tukee perhetyö- 
tä Etiopiassa siten, että pastori Genneti ja vaimonsa Aberash ovat Kalevan ”nimikko-
lähettejä”. Kalevan seurakunnassa on aktiivista nuorten aikuisten toimintaa. Ryhmä 
kutsui meidät vieraikseen parisuhdeiltapäivään huhtikuun puolivälissä. Aiheena oli 
”Armoa ja paineita parisuhteessa”. Pohdimme yhdessä parinkymmenen osallistujan 
kanssa, mitkä asiat erityisesti aiheuttavat paineita tämän päivän perheissä. Samalla 
mietimme, mikä on anteeksiannon merkitys elämässämme. Päivän päätteeksi ker-
roimme myös lyhyesti perhetyöstä Etiopian Mekane Yesus -kirkossa ja vähän muual-
lakin SLS:n yhteistyökirkoissa, missä olemme vierailleet. 
 

Inkerin kirkon vieraina 19.4. matkustimme viikoksi junalla Pietariin. Juna oli yllättävän tyhjä, vaikka lentolii- 
kenne olikin pysähdyksissä! Pietarista pääsimme Kelttoon Teologisen instituutin au-
tonkuljettajan kyydissä. Edellisen kerran olimme olleet siellä talvella 2005 paukku-
pakkasessa. Nyt oli selvästi kevättä ilmassa. 
 

Käsikirja venäjäksi Perhetyön kouluttajan käsikirjamme venäjänkielinen käännös oli helmikuussa saatu  
kirjapainosta. Nyt meitä oli pyydetty kertomaan tuosta kirjasta ja sen käyttömahdolli-
suuksista.  
 

Diakoniakurssi Ensin opetimme diakoniakurssilla. Kurssilaisia oli yhteensä 17. He olivat erilaisissa  
elämäntilanteissa: oli naimisissa olevia, leskiä, eronneita, joku naimatonkin. Kaikkia 
yhdisti se, että he toimivat vapaaehtoisesti Inkerin kirkon diakoniatyössä omissa seu-
rakunnissaan. Ryhmä oli erittäin aktiivinen, keskusteleva, kyselevä. Viipurin seura-
kunnan kirkkoherra toimi ansiokkaasti tulkkinamme opettaessamme suomeksi. 
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Perhetyön kurssi Toinen ryhmämme, joka tuli viikonlopuksi kurssille, oli vapaaehtoisia perhetyönteki- 
jöitä. Hekin olivat tulleet eri puolilta Venäjää kuten diakoniakurssilaiset. Osa varsin 
pitkien matkojen takaa. Heille kurssijakso oli neljäs ja samalla tällä erää viimeinen 
perhetyön opinnoissa. Lauantai-iltana he saivat todistukset kurssistaan yhteisessä il-
lanvietossa. Tulkkinamme toimi tällä kertaa nuori nainen, joka oli maaliskuussa muut-
tanut Pietarista Lappeenrantaan. Erittäin hyvä ja mukava tulkki hänkin oli. Hän kertoi 
saaneensa kurssilta paljon ajattelemisen aihetta omaa elämäänsä varten samalla, kun 
hän oli toiminut koko neljän jakson tulkkina. Vilkkaita keskusteluja käytiin tämänkin 
ryhmän kanssa. Oli hienoa kokea yhteyttä yli kielirajojen. 
 
Kotimatkalle otimme ”lentävän lähdön”! Lopetimme kurssilaisten kanssa sunnuntaina 
25.4. klo 14.30. Ja saman tien lähdimme Pietariin junalle yhdessä Lähetysseuran Ve-
näjän työn alue-edustajan, Hannu Heikkilän, kanssa. Hänen kanssaan oli mukava kes-
kustella vaikutelmistamme, kun matkustimme samassa junassa. Hän oli ollut myös 
osittain kursseilla mukana. Vaimonsa Elina oli varsinaisesti kurssit järjestänyt, sillä 
hän vastaa Inkerin kirkon perhetyöstä. Elina myös kyseli ennen poislähtöämme, voi-
simmeko tulla uudelleenkin opettamaan. 
 

Kansainvälisiä opettajia Teologisen instituutissa tuntui riittävän. Samaan aikaan meidän kanssamme paikalla  
olivat luennoitsijat Saksasta ja Yhdysvalloista. Oli mielenkiintoista saada tilaisuus vä-
hän tutustua heidänkin kanssaan ruokatauoilla. Molemmat olivat olleet ennenkin Kel-
tossa opettamassa. Yhteyttä saimme kokea myös Kelton kirkossa, kun osallistuimme 
yhdessä sunnuntai-aamuna kaksikieliseen messuun. Piispa Aarre Kuukauppi saarnasi 
venäjäksi, mutta liturgia toimitettiin myös suomeksi. 
 
”Monin kielin keskeltämme nousee kiitos Kristuksen. 
Yhteen herraan uskallamme, määränpää on yhteinen. 
Luokoon keskellemme hän ykseyden näkyvän.” (Vk 449:1) 

 
keväisin 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.mission.fi/ 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 

TÄMÄN KIRJEEN KUVAT: 1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: ”Aasiampiainen” Langaanolla, Etiopiassa; [Kaikki muut kuvat Keltosta,  
Venäjältä] 2) Kelton kylän ortodoksikirkko; 3) Kelton luterilainen kirkko; 4) Inkerin kirkon Kelton koulutuskeskus; 5) Kahdet Keltossa asu-
vat Heikkilät; 6) Venäjän kartta; 7) Koulutuskeskuksen ruokasalista; 8) Erimaalaisia opettajia koulutuskeskuksessa; 9-10) Kelton kirkon 
viikko- ja sunnuntaimessu; [11-15 Diakoniakurssin perhetyön jakso 21-23.4.2010] 11) Luokasta; 12) Luokan alttariasetelma; 13) Perhetyön 
kouluttajan käsikirja venäjäksi; 14) Käsikirjaa englanniksi ja venäjäksi; 15) Diakoniakurssin ryhmäkuva; [16-24 Perhetyön kurssin viimeinen 
jakso 23-25.4.2010] 16) Luokasta; 17) Kahvitauolla; 18) Kurssilla laulettiin; 19) Kaukaisimmat osallistujat; 20) Perhetyön kurssin ryhmäku-
va; 21) Kurssin shashlik-illallinen; 22) Kurssitodistus; 23) Anna-Kaarina ja kurssilaisrouva; 24) Kurssilaispariskunta Novgorodista. 
 

 

Yöllä Paavali näki näyn. Makedonialainen mies seisoi hänen edessään ja pyysi: ’Tule meren yli tänne ja auta meitä!’(Apt.16:9). ”Näin Jumala 
johdattaa omiaan: hän ei anna heidän kauan pysyä samassa paikassa, vaan vie heitä sinne ja tänne. Näin hän ei tee pelkästään heidän vuokseen, 
jotta heidän uskonsa vahvistuisi, vaan myös muiden ihmisten parhaaksi…Näin ihmeellisesti Jumala toimii maan päällä, lähettää apostoleita ja 
saarnaajia ihmisten luo, ennen kuin nämä huomaavat asiaa ajatellakaan; ja nekään, jotka lähetetään, eivät itse tiedä, minne joutuvat.”  

                                   Luther, Tienviittoja 25.huhtikuuta 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Terveydestä, työkunnosta ja -innosta; 
- Varjeluksesta matkoilla, Suomessa ja ulkomailla; 
- Hyvästä perhetyön kurssimatkasta Venäjällä, Inkerin 

kirkossa; 
- Perhetyön käsikirjan valmistumisesta venäjäksi; 
- Kurssilaisten innosta ja halusta palvella omissa seura-

kunnissaan;  
- Avoimista ovista eri maissa, eri kulttuurien parissa; 
- Rauhasta, vakaista oloista koti-Suomessamme; 
- Vuodenaikojen vaihtelun tuomasta ilosta; 

 

- Meillä on rukouksia kuuleva Jumala. 
 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Johdatusta, terveyttä, voimia tuleviin tehtäviin; 
- Inkerin kirkossa tehtävän perhetyön, vastuuhenkilöiden  

ja työntekijöiden puolesta; 
- Kelton Teologisen instituutin puolesta; 
- Avioliittojen ja perheiden puolesta Suomessa; 
- Yhteiskuntarauhan säilymisen puolesta Etiopiassa eri-

tyisesti toukokuun parlamenttivaalien aikaan ja jälkeen. 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Toukokuu: suunnittelua, neuvotteluja Lähetysseurassa  
* Palmujen sukulaistapaaminen helluntaina 22.–23.5. 
* Lauri Palmun pappisvihkimys Tampereen tuomio- 
   kirkossa 30.5.2010. 


