
 

 Anna-Kaarina ja Matti Palmu, c/o Jouni Palmu, Opintie 5, 72100 KARTTULA 
Matkapuhelimet Suomessa 30.5. alkaen: 041 549 8449 (Anna-Kaarina), 040 581 7068 (Matti) 

Sähköpostit: (yhteisesti molemmille:) etiopian@palmu.st  (tai:) anna-kaarina.palmu@felm.org  (tai) matti.palmu@felm.org    
Internet-osoite: http://etiopian.palmu.st/ 

 

Veisaten Herralle kunniaa kannamme, riemuiten hänelle kiitoksen annamme! 
 
  Addis Abebassa 26.5.2005 
 
Rakkaat ystävät, ilolla ja riemulla tätä kirjettä kirjoitan. Tämä on etiopianpalmukirje 240. Se tarkoittaa 

sitä, että olemme saaneet etuoikeuden palvella Lähetyksen Herraa Etiopiassa täydet 20 
vuotta. Tulimme pienenä kolmihenkisenä perheenä Addis Abebaan elokuussa 31 vuot-
ta sitten. Syyskuusta 1974 alkaen olemme Anna-Kaarina ja minä vuoroin kirjoittaneet 
kierto- tai ystäväkirjeitä kuukausittain, kaikkina Etiopian-kuukausinamme. Tammi-
kuusta 2000 alkaen etiopianpalmukirjeet ovat ilmestyneet myös internetissä, missä ne 
ovat kuvineen luettavissa koska vain. Yksi virstanpylväs on nyt saavutettu, juuri 
kotimaanjaksolle lähtömme aattona. Kiitos Herralle! 
 
Palautetta näistä kirjeistä on tullut erittäin vähän. Toisaalta, emmepä ole vain palaut-
teen toivossa kirjoittaneetkaan. Tulleet arviot ovat olleet laidasta laitaan, tosin ensi-
sijaisesti myönteistä. Jonkinverran olemme saaneet myös kielteistä palautetta - siitä 
olemme koettaneet ottaa opiksemme. - Kaikkineen on ollut ISO ILO näitä kirjeitä 
kirjoittaa. Toki tästä on ollut iso hyöty myös itsellemme sikäli, että työstämme ja 
perheemme elämästä on näinä vuosina kertynyt aikamoinen ’lähetysmatkakertomus’. 
 

Vanha ja viisas? Monesti on puhuttu ’vanhoista ja viisaista’. Täytyy todeta, etten ainakaan minä ole 
paljoa vanhetessani viisastunut! Niin paljon hyviä ajatuksia leppoisamman aikataulun 
järjestämisestä, niin monta tiukkaa viimeisten viikkojen aikataulua, läpi vuosien! Eipä 
tullut poikkeusta tämänkään, päättymässä olevan yhdeksännen työkautemme kohdalla. 
 
Kiinan-matkaltamme paluun jälkeen meille jäi kuukausi täyttä, paineistakin aikaa. 
Vuokraisäntä kertoi meille seitsemän päivää ennen kotimaahan lähtöä, että meidän EI 
sittenkään tarvitse tyhjentää taloa. Sydän kylmänä olimme miettineet, miten tuon 
ruljanssin viikossa hoidamme, varsinkin kun ei ollut tietoa, minne tavarat ja kalusteet 
olisi sijoitettu. Nyt lähettitoverimme Marja Mäkiniemi voi muuttaa saman tien taloom-
me, marraskuussa ehkä yksi tanskalaislähetti. Talo ei siis toki jää vuodeksi tyhjilleen. 
 

Kirkonjohtoa kurssilla Kirkonjohdon avioparikurssi onnistui ja ei onnistunut. Emme lopulta sittenkään saa- 
neet kirkonjohtajaa ja osastojenjohtajia mukaan, kun Airan hiippakunnan yleiskokous 
pidettiin täsmälleen kurssimme aikaan. Mutta kurssilla oli kirkon pääsihteeri, lakimies, 
henkilöstöjohtaja, yksi kehityssäätiön johtajista, Addiksen hiippakunnan pääsihteeri ... 
- Kurssi oli todella hyvä, koskettava. Kirkon pääsihteeri sanoi päätöskeskustelussa jul-
kisesti: ”Parannuksen paikalle tässä olemme joutuneet. - Minä kyllä sisällytin kirkol-
liskokouksen raporttiini perhetyön osuuden, mutta nyt vasta tajuan, mitä tämä oikein 
on - tähän työhön pitää saada lisää voimavaroja, sitä pitää vahvistaa ja laajentaa!” 
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Tehtävien siirtoa Pidimme vielä Addiksen teologisessa seminaarissa kurssimme viimeiset tunnit ja kä- 

vimme pikakurssilla Hosainan seminaarissa (viikon kurssi 2½ päivässä). - Pitkin 
matkaa olemme siirtäneet tehtäviä pastori Genetille ja rouva Aberashille. Heistä on 
ollut valtavasti iloa, työ on hyvissä käsissä! Toivomme, että voisimme jossakin 
vaiheessa heidän kanssaan vähän kiertää Suomen siionissa kertomassa työstä! -  
Huhtikuisen toimistojenmuuton jälkeen olemme koettaneet saada perhetyön toimiston-
kin kaikkineen järjestykseen. Matti on raivannut tietokoneen kansioita, Anna-Kaarina 
on mapittanut yli viiden vuoden kurssi- ym. aineistoa paperikansioihin.  
 

Parlamenttivaalit Etiopiassa ei ole pitkää vaaliperinnettä, ei vapaiden vaalien varsinkaan. 15.5. pidettiin  
vaalit, joita on kutsuttu historiallisiksi, vapaiksi. Monet pelkäsivät levottomuuksia en- 
nen vaaleja, vaalipäivänä ja nyt vaalien jälkeen. Maassa on kuitenkin ollut hyvin rau-
hallista. Nyt jännitetään sitä, onko todella mahdollista, että 14 vuotta maata hallinnut 
puolue häviäisi vaalit (ainakin pääkaupungin osavaltiossa se hävisi paikat 23-0) ja 
varsinkin sitä, julistetaanko vaalien tulos rehellisesti, eli tunnustaako valtapuolue 
mahdollisen tappionsa. Sekä valtapuolue että oppositio sanovat voittaneensa. Vilppiä 
pelätään. Vaalin virallinen tulos on määrä julistaa kesäkuun puolella. 
 

Kotimaanjaksolle Lähdemme, jos Jumala suo ja elämme, Suomeen sunnuntaina 29.5. Alunpitäen tarkoi-  
tuksemme oli palata Etiopiaan vuodenvaihteessa, mutta nyt saattaa olla, että voisimme 
opiskella lisää perhetyöstä ensi vuoden kevätkaudella. Näin ollen nyt näyttää siltä, että 
palaamme Etiopiaan ja tähän Palmurinteelle ensi vuoden syksyksi.  - Suomessa meillä 
tulee olemaan monenlaisia Lähetysseuran tehtäviä. Tulevan syksyn aikana toivomme 
voivamme vierailla viidessä lähettäjäseurakunnassamme (Karttula, Siilinjärvi, 
Kuopion Männistö, Suonenjoki ja Pieksämäen kaupunkiseurakunta). - Karttulan-
kodissamme asuu tätä nykyä Jouni-poikamme perhe. Olemme nyt olleet kuulolla: jos 
vaikka löytäisimme Suomen-kiintopisteen jostakin pääkaupunkiseudulta?  
 
Osastonjohtajamme on kutsunut meidät jäähyväislounaalle, Luterilaisen maailman-
liiton paikallisjohtaja taas illalliselle. Huomenna menemme työ-lähtölounaalle 
työtoverien-ystävien Aberashin ja Genetin luo - on jäähyväisten aika!  
 
KIITOS ystävät ja työmme tukijat! Jeesus teitä kaikkia siunatkoon! 
Toivottavasti tapaamme jossakin vaiheessa Suomessa. 
 

terveisin Matti    (ja Anna-Kaarina) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-      Sähköpostissa tulevassa ystäväkirjeessä on linkki, jonka kautta pääset Internetiin etiopianpalmukirje-sivulle; 
- Internet-ystäväkirjeessä on linkki, jonka kautta voit avata ja tulostaa pdf-muodossa olevan kirjeen otsakekuvioineen; 
- Voit lukea ja halutessasi tulostaa ystäväkirjeemme (vanhat ja uudet) Internetissä valokuvineen kaikkineen osoitteessa 

http://etiopian.palmu.st/ 
- Saadaksesi laajemman kuvan lähetystyöstä vierailepa Lähetysseuran kotisivulla osoitteessa http://www.mission.fi/ 
- TÄMÄN KIRJEEN KUVAT (käypä katsomassa internetissä!): 1) KUUKAUDEN ELÄINKUVA: Palmurinteen sirkka; 2) Äitikirkon   

pääsiaisaamun kuoro; 3) Kirkon pääsihteeri 29-vuotishääkakkua leikkaamassa; 4) AKP ja kukkiva kahvipensas;  5) Teologian opiskeli-
joiden ryhmäkeskustelu;  6) Talot pois uusien tieltä!  7) Kaupunki uudistuu;  8)  Isot alueet matalaksi!  9) Seurakuntatyön osaston 
henkilökunta 5-2005;  10) Perhetyön toimiston vaki;  11) Nuori palmuperhe lähetyskurssilla 1973; 12) Vanhapari Palmut 2005. 

”Nyt on aika kiitoksen, nouse kansa Kristuksen! Herra toimii päällä maan armossaan ja voimassaan.”            Virsi 416:1 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Kirkonjohdon toteutuneesta avioliittokurssista;  
- Innostuneista kurssilaisista teologisissa seminaareissa; 
- Rauhallisista vaaleista Etiopiassa; 
- Siitä, että asuntoasiamme Addiksessa järjestyi hyvin; 
- Jumalan avusta, hyvästä johdatuksesta ja siunauksesta 

perhetyön eri vaiheissa kuluneiden vuosien aikana; 
- Mahdollisuudesta lepoon sekä perheen ja ystävien 

tapaamiseen koti-Suomessa; 
 
- Siitä, että Lähetyksen Herra pitää huolen omistaan, 

työstään ja sen tekijöistä aina ja kaikkialla!

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Yhteiskunnallista rauhaa Etiopiaan vaalien jälkeen; 
- Sovintoa Mekane Yesus -kirkkojen välille Etiopiassa; 
- Jumalan apua ja johdatusta Genetille ja Aberashille; 

Johdatusta Palmujen asunto-, opiskelu- yms. kuvioihin; 
- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin: 
 Matka Suomeen 29-30.5.2005; (kesäkuussa Lähetys- 
       kodissa Helsingissä); Lähetysjuhlilla 10-12.6. ja tulevien  
       lähettien päivillä Päiväkummussa 12-15.6.; 1-3.7. Kan-  
       sanlähetyspäivillä, 13-19.7. avioliittoleirillä Kalajoella ja  
       8-11.8. SLS:n perhetyön neuvottelupäivillä. Ja muuten   
      perheen ja ystävien tapaamista, virkistystä, lepoa!


