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                            Vantaan Kaivokselassa 30.4.2014 
Keväinen tervehdys, hyvät ystävät, 
 

On vapunaatto, ja aurinko paistaa, vaikka vähän viileää onkin. Olemme ihastelleet ke-
vään edistymistä pitkästä aikaa. Monena vuonna olemme olleet matkoilla tähän aikaan 
vuodesta. Sinivuokot alkoivat kukkia jo maaliskuun lopulla. Ensimmäiset valkovuokot 
näimme pitkäperjantaina. ”On kaunis synnyinmaamme,” lauletaan virressä. Kuinka 
todelliselta se onkaan tuntunut taas tänä keväänä. Vuodenaikojen vaihtelu on rikkaus, 
joka on erityistä juuri Suomessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                  Kevään monimuotoisuutta Vantaalla Palmujen olohuoneen ikkunasta nähtynä: 15.3. ja 30.4.2014. 

 
Perhetyön projekti päättyy Olemme yrittäneet selvittää papereita ja muutenkin selvitellä perhetyön projektin lop- 

pujuttuja saadaksemme asiat jotenkin järjestykseen, sillä nelivuotinen perhetyön pro-
jektimme päättyy virallisesti tänään. Jatkosta ei tässä vaiheessa vielä tiedetä, vaan par-
haillaan on menossa ohjelman evaluointi. Sen valmistuttua jatkosta keskustellaan per-
hetyön strategiapäivillä elokuussa. Mutta joka tapauksessa työ jatkuu eri työalueilla, 
missä paikallisia kirkkojen vastuunkantajia on koulutettu perhetyöhön.  Olemme saa-
neet rohkaisevia viestejä kurssilaisiltamme siitä, miten innostuneesti he jatkavat per-
heasioista opettamista. 
 

Yhteydenpitoa Vaikka olemmekin viimeiset koulutusmatkamme tehneet, yhteys työtovereihin eri  
puolilla maailmaa on jatkunut tietokoneella Skype-puheluiden välityksellä. Milloin on 
puhuttu Tansaniaan, milloin Etiopiaan, joskus taas Nepaliin tai Kambodzhaan. Nyky-
aikainen tietoliikenne mahdollistaa helposti yhteydenpidon. Olemme kuulleet rohkai-
sevia uutisia siitä, miten työ vahvistuu ja kasvaa eri maissa. Olemme voineet olla roh-
kaisemassa työtovereitamme, jotka ovat monenlaisten paineiden alla. Työtä on paljon, 
mutta työntekijöitä liian vähän. – Olemme tavanneet joitain ulkomaisia työtovereita 
myös täällä Suomessa, kun he osallistuivat Suomen kirkon kutsumina yhteistyöneu-
votteluun Järvenpäässä. Pari heistä kutsuimme vierailulle kotiimmekin. 
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(Kuvat ylh.) Mr. Chondon Bangladeshista ja etiopialainen pastori Berhanu 
(Kuvat alla) Ijäkset (Taiwaniin ja sieltä käsin myös Kiinan perhetyöhön) sekä rouva Huimin 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Huolestuttava uutinen  Etiopiasta tuli viesti, että pitkäaikainen ystävämme ja työtoverimme, pastori Genneti 

Wayessa oli huhtikuun ensimmäisenä sunnuntaina saanut sydänkohtauksen. Hänellä 
oli raskas työputki takana, kun kotiin palattua kova kipu yllätti. Yön yli odoteltuaan 
pastori Genneti ja hänen vaimonsa Aberash lähtivät etsimään apua ensin joltain klini-
kalta. Sieltä heidät ohjattiin yhteen sairaalaan, missä tilanteen vakavuutta ei ilmeisesti 
heti ymmärretty. Kun potilas viimein siirrettiin maan ainoaan sydänsairaalaan, oli liian 
myöhäistä tehdä verisuonten pallolaajennusta. Nyt häntä hoidetaan erilaisilla lääkkeil-
lä ja vointia seurataan.  
 
Lääkärit ovat jo puhuneet mahdollisuudesta lähettää potilas ulkomaille, Intiaan, Thai-
maahan tai Dubaihin, saamaan asianmukaista hoitoa. Esillä on ollut esim. ohitusleik-
kaus, jollaista ei Etiopiassa voida tehdä. Jos siihen päädytään, tarvitaan jostain talou-
dellista tukea.  – Pääsimme puhumaan pastori Gennetin kanssa siinä vaiheessa, kun 
hänet oli juuri kotiutettu sairaalasta. Varsin rohkealla mielellä hän tuntui kaiken ko-
kemansa jälkeen olevan ja kiitti Jumalaa siitä, että on elossa! Muistakaa häntä rukouk-
sissanne. 
 

Pääsiäisen viettoa Seurakunnissa on pääsiäisen aikaan monenlaisia tapahtumia. Vantaankosken seura- 
kunnassa on jo useampana vuonna esitetty näytelmä ”Seitsemän päivää Jerusalemis-
sa”. Palmusunnuntaina pääsimme mekin sitä seuraamaan. Ja samana päivänä seura-
kunnan nuoret esittivät oman näytelmänsä. Näytelmässä tuotiin esiin pääsiäisen sano-
maa nuorten kielellä. Molemmat esitykset olivat varsin vaikuttavia.  – Pääsiäisen viet-
toon valmistauduimme myös kuuntelemalla ensin Palmusunnuntain iltana Meilahden 
kirkossa Markus-passiota ja sitten Hiljaisella viikolla Myyrmäen kirkossa Luukas-
passiota. Musiikin avulla on hyvä hiljentyä pääsiäisen sanomaan. 
 

 Vietimme pääsiäistä kaikessa rauhassa kotona. Sunnuntai-iltapäivällä saimme vieraak- 
semme nuoren singaporelaisen rouvan, johon olin tutustunut bussipysäkillä tammi-
kuussa. Hän työskentelee Aalto-yliopiston projektissa Suomessa. Jo ensi kertaa tava-
tessamme oli puhetta, että hän tulisi kotiimme käymään jossain vaiheessa. Mutta hän 
oli tuolloin lähdössä viettämään kiinalaista uutta vuotta Singaporeen sukulaistensa luo. 
Ja me taas olimme lähdössä Nepaliin.  – Vietimme yhdessä mukavan iltapäivän kes-
kustellen monenlaisista asioista, mm. avioliitosta ja perhe-elämästä. Hän kun oli juuri 
mennyt naimisiin. Miehen pitäisi muuttaa Suomeen kesäkuussa. 
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”Tarkkaile taivaan sinestä saapuvia lintuja, mustasta mullasta työntyvää vihreyttä, puiden paisuvia silmuja.  
Anna luonnon kertoa: Älä kanna turhia murheita. Pyri huomaamaan pieniä ilon siemeniä  

elämän keskellä ja kasvattamaan niitä iloksi itselle ja muille”  
                                                                                      

 Kaarina Hakkarainen - Tarja Rae, Matkakirja hiljaisiin hetkiin, toukokuu 
 

 

Nimikkoseurakunnassa Nyt kun työmme alkaa olla loppusuoralla, vierailemme vielä nimikkoseurakunnis- 
samme ”jäähyväisvierailuilla” ennen eläkkeelle jäämistämme. Pääsiäisen jälkeen vie-
railimme Kuopion Männistön seurakunnassa. Toukokuussa suuntaamme Suonenjoelle, 
ja sitten syksyllä muihin neljään seurakuntaamme. – Ilman tukijoukkoja lähetystyö ei 
olisi mahdollista. Kiitos tuestanne, ystävät! 
 
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.suomenlahetysseura.fi/ls_fi/ 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 

 

 
TÄMÄN KIRJEEN KUVAT (nettiversiossa nämä kaikki): 
1-5) KUUKAUDEN LUONTOKUVAT: Varhaiskevään kukkia Vantaalta; 6) Palmusunnuntain perhekirkko Vantaan Hämeenkylässä;  
7-10) ”Seitsemän päivää Jerusalemissa” -näytelmä Myyrmäen kirkolla; 11-12) ”Minä olen ihme” -pääsiäisnäytelmä Myyrmäen kirkolla;  
13) Markus-passio Meilahden kirkossa; 14-15) Kiirastorstai Myyrmäen kirkossa; 16-17) Pääsiäismessu Myyrmäen kirkossa; 18-19) Pääsi-
äisaamu Palmujen Kaivokselan-kodissa; 20-23) Bangladeshin-vieras Mr. Chondon Myyrmäen kirkolla ja Kaivokselassa; 24-26) Vieraita 
Palmuilla: Pastori Berhanu (Etiopia), Ijäkset (Taiwan-Kiina), Mrs. Huimin (Singapore); 27-28) Ilmoitustaululta Kuopion Männistön kirkolla; 
29) Aimin ensimmäinen kouluaamu Japanissa; 30) Männistön Pyhän Johanneksen kirkko Kuopiossa; 31) Tuomasmessun iltatee Kuopion 
Alavan seurakuntasalissa; 32) Isäntäperhe Virolaisilla Kuopiossa; 33) Kettulanlahden rannalla Kuopiossa; 34-35) Kevät Kaivokselassa. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Hyvistä kohtaamisista Kuopiossa nimikkoseurakunta-
vierailumme aikana; 

- Lähetystyön uskollisista tukijoukoista seurakunnissa; 
- Mahdollisuudesta viettää välillä lomaa ja kerätä voimia; 
- Keväästä, valon lisääntymisestä, lähestyvästä kesästä; 
- Ystävistä ja heidän kauttaan tulevasta siunauksesta; 
- Siitä, että perhetyö jatkuu eri työalueilla; 
- Phnom Penhissä, Kambodzhassa, 19.5. pidettävästä per-

hetyön kouluttajien rohkaisupäivästä; 
 

- Pääsiäisen viestistä: Kristus nousi kuolleista, kuole-
mallaan kuoleman voitti. Hänen kauttaan me saam-
me ikuisen elämän. 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Sydänkohtauksen saaneen pastori Gennetin puolesta, että 
tarvittava hoito järjestyisi; 

- Perhetyön vastuunkantajien puolesta Etiopiassa, Tansa-
niassa, Israelissa ja Palestiinalaisalueilla, Nepalissa, Kam-
bodzhassa ja muuallakin; 

- Perhetyön projektin evaluaation puolesta; 
- Europarlamenttivaalien puolesta;  
- Rauhaa maailman levottomille alueille; 

 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* 22-23.5. ja 26-29.5. nimikkoseurakuntavierailu Suo-
nenjoelle: mm. messu ja lähetysjuhla helatorstaina 29.5. 
* 6.-8.6. SLS:n Lähetysjuhlat ja vuosikokous Vaasassa 

 

Etiopianpalmujen vierailuohjelmia nimikkoseurakunnissa 2014 - jos Jumala suo ja elämme: 
 

[1) Kuopion Männistö totetutui huhtikuussa]  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 sekä 6.1.2015. 

  


