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                                   Vantaan Kaivokselassa 30.4.2013 
   
Kevään aurinkoinen tervehdys Vantaalta, rakkaat ihmiset eri puolilla! 
 
Lumet lähtivät Kevät tuli rysäyttämällä. Kevätsateet pehmittivät ladut nopeasti Kainuussakin.  

Anna-Kaarina ei lopulta ehtinyt lainkaan suksille, minäkin vain pari kertaa Palohei-
nän-Haltialan laduilla Helsingin keskuspuiston maisemissa. - Palautuminen Nepalin-
Bangladeshin matkasta tapahtui tavallista kivuliaammin. Anna-Kaarinan jalka on hy-
vin parantunut, mutta astma toi paljon ongelmia. Väsymys jatkui molemmilla pitkään. 
 
Pääsiäisen seutuun saimme Sauli-kuopuksemme perheen vierailulle Tampeereelta. 
Yhden iltapäivän-yönseudun vietimme Jouni-poikamme perheen luona Kuopiossa, 
Kainuuseen matkatessamme. Sieltä lähdettyä pääsimme vielä yllättäen monipuoliseen 
juhlaan entisessä työ- ja nykyisessä nimikkoseurakunnassamme Siilinjärvellä. Me-
nimme vain matkan varrella messuun, mutta sen jälkeen meidät vetäistiinkin juhliin. 
Olimme ensin yhden rippikouluryhmän kanssa lounaalla ja sen jatkoksi vielä isoskou-
lutuksen päätösjuhlassa kakkukahveilla aloittaen. Saimmepa esittää nimikkolähettien 
tervehdyksenkin tuolle 40-50 -päiselle nuorten joukolle, joita juhlimassa oli salintäysi 
sukulaisia. Kohtasimme liudan tuttuja työtovereita, tapasimme uusiakin. Hieno päivä! 
 

Remontissa Olimme Vuokatin urheiluopistolla ohjelmassa, jota ennen kutsuttiin nimellä ”kunto- 
remontti”. Se oli meille aikamoinen ponnistus, kun emme mitään himoliikkujia ole ol-
leet. Viisi vuorokautta varsin tiivistä ja monipuolista liikuntaan ohjaavaa ohjelmaa, jo-
hon yllättävää kyllä ei laisinkaan kuulunut talviurheilua yhtä ”elämysretkeä” lukuun 
ottamatta. Suksemme pysyivät kiltisti paketoituina koko viikon. Muunlaista liikuntaa 
kyllä riitti alun kuntotestien jatkoksi, ihan riittämiin myös ulkomaankielisiä uusia ni-
mikkeitä: Huco sport, InBody, pp ego ja lihaskunto, PhysioPilates, keppijumppa, sisä-
pyöräily sykeseuraten, Flowtonic, sykeseurantaulkoilu, Intervalli ja kuntosali… 
 
Se elämysretki sisälsi vähän perinteisempää liikuntaa: lumikenkätarpominen, pilkkika-
lastuksen harjoittelu, järven jäällä jääkyykkä ja jääkolkka (se oli kivaa, englannista 
tykkäävät kutsuvat tämän lähisukulaista myös curlingiksi), ja lopuksi vielä harjoittelu 
entisaikojen hiihtovälineillä, eriparisilla lylyllä ja kalhulla. Elämysiltapäivän päätteek-
si pääsimme rantasaunaan; minä kävin tuossa yhteydessä jonkun kerran avannossakin. 
 
Olemme pariin kertaan päässeet Kelan kuntoutuksiin. Näitä kuntoremonttijuttuja jär-
jestävät ammattiyhdistykset Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Ohjelma kyllä muis-
tutti jonkin verran kuntoutusohjelmia, mutta tämä oli kyllä lyhyydessään rankempi.  
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Vain yksi tie - ”Apostolisessa julistuksessa pelastussanomasta tuli ymmärrettävästi keskeinen. ’Ei kukaan muu voi pelastaa kuin hän 
(Jeesus Kristus)’. Pietari todisti syytettyjen penkiltä käsin Suuren neuvoston kokouksessa. ’Mitään muuta nimeä, joka meidät pelastai-
si, ei ole ihmisille annettu koko taivaankannen alla’ (Ap.t. 4:12). Nimi Jeesus on kreikkalainen muoto hepreankielisestä nimestä Joo-
sua. Molemmat tarkoittavat samaa: ’Herra pelastaa’ ”.         Pekka Harne, Joonan jäljillä, s. 125 

 

 

Lepoa ystävien seurassa Jos oli kuntoremontti rankkaa, niin sitä levollisempia päiviä vietimme Sotkamon  
kirkonkylällä pitkäaikaisten Etiopian-työtoveriemme Penttisten kodissa. Ajatus oli ol-
lut, että hiihtelemme viereisen järven laduilla, vaan haaveeksi jäi. Vesisade alkoi vii-
meisenä Vuokatin-päivänä eikä sen koommin järviladuille ollut asiaa. Mutta oli hyvä 
viettää rauhassa aikaa yhdessä, jutellen, rukoillen, välillä rukoushuoneellakin käyden. 
 

Paluumatkalla ajoimme Iisalmen-Pielaveden kautta Karttulaan toiseen kansakoulun-
opettajaperheeseen. Olemme saaneet olla Rissasten ystäviä 1970-luvulta alkaen. He 
hoitivat takavuosien (1982–2007) Karttulan-kotiamme aina meidän poissa ollessam-
me. Rissasten Karttulanlahden rantakodissa olemme lukemattomat kerrat vierailleet. 
Pääsimme kirkonkylän raamattu- ja rukouspiiriin ja yhteisvastuupuuroille tässä nimik-
koseurakunnassamme (ennen Karttula, nyt Kuopion Kallaveden seurakunta). – Koti-
matkalla poikkesimme Arjan ja Ollin kotiin Nastolassa vuosilomareissun päätteeksi.  
 

Matkojen asioita Huhtikuun alku ja nyt sen loppu ovat olleet täynnä matkojen asioita: Nepal-raportin  
valmistelua, kohta alkavan Kambodzhan-matkan ja elo-syyskuun Israelin-matkan ja 
syksyn Tansanian-matkankin moninaisia kysymyksiä. Perhetyön ohjausryhmässä 
suunniteltiin elokuisia Perhetyön päiviä ja perhetyön tulevaisuutta. Kataja ry:n työ-
ryhmässä taas valmisteltiin Isovanhemmuuden palikat -aineistoa. 

 

terveisin 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.suomenlahetysseura.fi/ls_fi/ 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 
TÄMÄN KIRJEEN KUVAT: 1-4) KUUKAUDEN LUONTOKUVAT - Pikkuorava Sotkamossa¸ [5-18 KUVIA BANGLADESHISTÄ]  
5-8) Ajoneuvoja Dhakan kaduilla; 9) Anna-Kaarina rikshan kyydissä Dhakassa; 10) Riksha Naogaonissa; 11-16) Naogaonin basaarista;  
17) Katunäkymä Naogaonista; 18) A-K ja Aili Maria moporikshan kyydissä Naogaonissa; 19) Hiihtoreissu Haltialan pelloilla Helsingissä; 
20) Vantaanjoen pitkäkoski; 21-22) A-K Palmurannassa; 23) Mummo ja Vilho Haltialan kartanossa; 24) Amanda kotipihallaan Kuopiossa; 
25) Isoskoulutuksen päätösjuhla Siilinjärvellä; 26-31) Elämysretki Vuokatissa; 32-33) Penttisillä Sotkamossa; 34) Työryhmä Kataja ry:n 
toimistolla Tikkurilassa; 35) Perhetyön ohjausryhmä Lähetysseurassa Helsingissä; 36) Jakaranda-kuoron konsertti Myyrmäen kirkossa;  
37-40) Nopea kevääntulo Vantaalla: Leskenlehdet, Vantaanjoen tulvavedet sekä vappuaaton valkovuokot. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
            Pikkuorava Sotkamossa; Matti hiihtämässä lylyllä ja kalhulla;                      Vantaanjoki tulvii Palmurannassa; Leskenlehdet Vantaankoskella 

    

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Kevään ihmeestä, vuodenaikojen vaihtelusta; 
- Terveydestä, mahdollisuudesta liikkua; 
- Ystävistä, läheisistä ihmisistä; 
- Siitä, että Herralla on paljon uskollisia seuraajia;  
- Esirukoilijoista, lähetystyön tukijoista; 
- Jakaranda-kuorosta, kaikista heistä, jotka palvelevat lä-

hetystyötä musiikin lahjalla; 
- Hyvin edenneistä perhetyön järjestelyistä Kambodzhas-

sa, hyvistä paikallisista vastuunkantajista siellä; 
  

- Siitä, että Lähetyksen Herra johtaa työtään! 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Avioliittojen ja perheiden puolesta eri puolilla maailmaa; 
- Toukokuun kouluttajakurssien puolesta Kambodzhassa: 

maanantai-torstai 6-9.5., samoin ma-to 13–16.5.; 
- Kambodzhan perhetyön jatkosuunnitelmien puolesta; 
- Kaikkien perhetyössä mukana olevien puolesta; 
- Perhetyön kirjamme hepreankielisen käännöksen puolesta; 
- Lähetysjärjestöjen, myös Suomen Lähetysseuran puolesta; 

 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Matka Kambodzhaan 3.–21.5., Thaimaahan 21.–25.5. 
* Valtakunnalliset lähetysjuhlat Helsingissä 7.–9.6.2013. 


