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  Addis Abeba 25.5.2009 
 

Rakkaat ihmiset! Aikamme Etiopiassa alkaa käydä vähiin. Lentomme lähtee huomenna, 26.5. ilta- 
myöhällä. Suomeen saavumme keskiviikkona 27.5. iltapäivällä. Olemme tyhjentäneet 
kotimme. On merkillistä, miten paljon tavaraa on kymmenessä vuodessa kertynyt! Sen 
selvittämisessä on mennyt melkoisesti aikaa.  
 
Muutimme Lähetysseuran Addis Abeban vierastaloon viikko sitten. Nyt olemme yrit-
täneet hoitaa keskeneräisiä asioita ja muutenkin eri tavoin valmistautua Suomeen pa-
luuseen. Sähkön säännöstely ja vierastalon heikot internet-yhteydet ovat haitanneet 
elämää aika lailla. Sähkön jakelua on entisestään kiristetty: nykyisin noin 16 tunnin 
sähkökatkos on joka toinen päivä! Tuntuu, että olemme ihan valmiita muuttamaan 
Suomeen, kun niin moni asia täällä takkuaa. 
 

Jäähyväisiä kotiseurakunnassa 
 

Lähtemiseen liittyy oleellisesti jäähyväisiä. Kuinka moni onkaan meille todennut: 
”Miten niin te olette lähdössä kokonaan pois? Ettehän te voi hyödyntää amharan kie-
len taitoannekaan kaukana Suomessa? Me rukoilemme, että Jumala tuo teidät takaisin 
tähän maahan!” Kun kerroimme eilisen sunnuntain jumalanpalveluksen jälkeen Me-
kane Yesus kirkon entiselle presidentille, 96-vuotiaalle Ato Emmanuel Abrahamille, 
lähtevämme Suomeen, hänkin kysyi heti: ”Miksi?” Hän oli kirkon johtajana silloin, 
kun nuorina lähetteinä ensi kertaa tulimme Etiopiaan.  

 
Pidimme tällä erää viimeisen avioliitto-opetuksemme Äitikirkossa 16.5. pienelle jou-
kolle. Samaan aikaan kirkossa oli vihkiminen, ja hääjuhlaa vietettiin sitten kokous-
huoneemme seinän takana seurakuntasalissa. Musiikki oli juhlissa niin äänekästä, että 
kurssilla oli vaikeaa kuulla yhtään mitään! 
 
Seuraavana päivänä oli sitten lähtösaarnan vuoro. Pidimme sen yhdessä, mikä oli jo-
tain aivan uutta ja ennenkuulumatonta, ja vielä vanhassa ja perinteisessä seurakunnas-
sa. Olimme kyllä kysyneet kirkkoherralta luvan etukäteen, mutta vielä sunnuntain kir-
kollisissa ilmoituksissa todettiin, että saarnan pitää Kes (pastori) Matti. Ja sitten kii-
pesimme saarnatuoliin yhdessä. Saarnatekstinä oli rakkauden kaksoiskäsky, sopiva 
teksti myös perheasioista puhumiseen. 

 
Jumalanpalveluksen lopulla ennen yhteistä esirukousta seurakunnan kappalainen kut-
sui meidän alttarille ja siinä sitten siunasi meidät matkaan, lähetystyöhön Suomeen. Se 
tuntui hyvältä ja rohkaisevalta.  
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”Lähtöjuhla” toimistolla Tänään kirkon keskustoimistolla vietettiin kirjoittamiemme perhetyön kirjojen julkis- 

tamistilaisuutta ja samalla meidän lähtöjuhlaamme. Saimme kirkolta etiopialaiset kan-
sallispuvut lähtölahjaksi. Tuon tilaisuuden jälkeen olimme vielä yhdessä kirkon seura-
kuntatyön osaston työtoveriemme kanssa lounaalla. – Olo alkaa tuntua haikealta. Elo-
kuussa tulee täyteen 35 vuotta siitä, kun ensimmäisen kerran tulimme Etiopiaan. Mo-
nenlaista on noihin vuosiin sisältynyt. Ja nyt yksi vaihe elämässämme Etiopiaan liitty-
en on päättymässä.. – Mekane Yesus -kirkko on kuitenkin kutsunut meidät jatkamaan 
perhetyötä täällä niin, että käymme vuosittain parin, kolmen kuukauden jaksolla aut-
tamassa työn suunnittelussa ja pitämällä jatkokoulutusta perhetyön kouluttajille. 
 

Katse Suomeen Olemme mukana, jos Herra suo, Tampereen lähetysjuhlilla reilu viikko Suomeen pa- 
luumme jälkeen. Toivottavasti tapaamme teitä juhlilla! Nimikkoseurakuntavierailuja 
olemme sopineet tekevämme syksyllä lokakuusta alkaen.  
 
Ja juhlavuotta kun eletään, niin mekin olemme suunnitelleet pitävämme juhlia Suo-
meen palattuamme. Tervetuloa Etiopianpalmujen 120-vuotisjuhliin Helsingissä tai 
Karttulassa (katso erillinen kutsu seuraavalla sivulla).  
 

KIITOS Kiitos teille kaikille, jotka olette kulkeneet rinnallamme Etiopian vuosiemme aikana.  
Kiitos esirukouksista. Kiitos taloudellisesta tuesta, mikä on mahdollistanut perhetyön 
Mekane Yesus -kirkossa. Kiitos muistamisista eri tavoin: kirjeillä, korteilla ja sähkö-
postilla. Jumala teitä kaikkia runsaasti siunatkoon! 
 
Tapaamisiin ja hyvää kesää toivotellen 
 
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 http://etiopian.palmu.st/ 
- Saadaksesi laajemman kuvan lähetystyöstä vierailepa Lähetysseuran kotisivulla osoitteessa http://www.mission.fi/ 
- Käy myös Vantaan seurakuntien kotisivuilla! Muutamat nimikkolähetit toimittavat sinne pieniä blogi-kirjoituksia,  

Palmutkin vuorollaan joka neljäs viikko:  http://www.vantaanseurakunnat.fi/vsrky/kansainvalinen_vastuu/terveisia-kaukaa 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 

 
TÄMÄN KIRJEEN KUVAT: 1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Lampaita Addiksen kaduilla; taustalla Intercontinental-hotelli; 2) AKP 
äitienpäivänä kaikessa rauhassa Addiksen pappilassa; 3-4) Muutto pappilasta SLS-vierastalolle; 5-8) Palmujen läksiäisjumalanpalvelus Äiti-
kirkossa: saarna ja lähetystyöhön siunaaminen; 9-11) Perhetyön kirjojen julkistaminen Mekane Yesus -kirkon keskusvirastolla; 12-14; Läh-
töaterioita työtoverien ja ystävien kanssa; 15) Mekane Yesus -kirkon perhetyön työryhmä 2009; 16-19) Monenlaista autoa näkee Addiksen 
kaduilla näinä päivinä; 20) Pikkutyttö Äitikirkossa. 

 

”Herra Jeesus opetti meitä rukoilemaan salassa, katse käännettynä Jumalaan, nöyryydessä ja anteeksiantavan rakkauden hengessä. 
Mutta kaikista ensimmäinen, jota hän aina painotti, oli uskossa rukoileminen. Hänen selityksensä mukaan tämä usko oli, ei vaan luot-

tamista Jumalan hyvyyteen ja voimaan vaan varmuutta, että olemme saaneet mitä olemme rukoilleet, vaikkakin Jumalan vastaus viipyi. 
 

Andrew Murray kirjassa Valoa sydämeen vuoden jokaiselle päivälle, 16. toukokuuta 
 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Jumalan hyvästä huolenpidosta ja johdatuksesta nyt  
päättyvän työkautemme aikana; 

- Perhetyön vastuunkantaja-kouluttajista Mekane Yesus  
-kirkon kaikissa hiippakunnissa; 

- Kes Gennetistä ja rva Aberashista, jotka vastaavat työstä 
edelleenkin meidän lähdettyämme; 

- Terveydestä kiireisten viikkojen keskellä; 
- Kummityttömme Mekdesin kohentuneesta kunnosta; 
- Siitä, että Palmuilla on koti odottamassa Suomessa; 
- Kotiseurakunnasta Addiksessa - ja Vantaankoskella. 
 

- Siitä, että meillä on rukouksia kuuleva Jumala!  

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Perhetyön seurakuntiin juurtumisen puolesta Etiopiassa; 
- Perhetyön jatkosuunnitelmien puolesta MY-kirkossa; 
- Perhetyötä koskevien suunnitelmien puolesta SLS:ssa; 
- Virkistävää loma-aikaa perheen parissa kesä-Suomessa: 
- Japanin Palmujen kotimaanjakson puolesta (alk. 4.7.) 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Lähetysjuhlat Tampereella 5.-7-6. *A-K:n konferens-
simatka Göteborgiin 19.-25.6. *Kalajoen avioliittoleiri 
8.-13.7. *Yht.tulojuhla Japanin Palmujen kanssa ("Lähe-
tyksen mansikkamaito") Karttulassa 19.7. * SLS:n per-
hetyön strategianeuvottelu Päiväkummussa 3.-5.8.2009. 
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Etiopianpalmujen  
 

suunniteltuja nimikkoseurakuntavierailuja  
 

kesällä-syksyllä 2009  
 

(toukokuun loppuun mennessä sovitut tilanteet) 
 

 
1. KARTTULA Su 19.7. Messu + "Lähetyksen 

mansikkamaito"  
-lähetysjuhla 

Yhteinen tulojuhla  
Etiopian ja Japanin  
Palmuille 

  Su 13.9. Messu + lähetysjuhla Lähetysjuhla on samalla 
Etiopianpalmujen 120-v. 
-juhla 

2. VANTAANKOSKI Su 30.8. Messu + lähetysjuhla  

3. PIEKSÄMÄKI  ma-ma 5-12.10. Vierailuviikko   Messu + lähetysjuhla 
su 11.10. 

4. (Kuopion) MÄNNISTÖ ma-ma 19-26.10. Vierailuviikko   Messu + Yhteinen tulo-
juhla Etiopian ja Japanin 
Palmuille su 25.10. 

5. SUONENJOKI la-la 7-14.11. Vierailuviikko   Messu + lähetysjuhla 
su 8.11. 

6. SIILINJÄRVI ma-ma 23-30.11. Vierailuviikko   Messu + lähetysjuhla 
su 29.11. 

 

 

Tervetuloa 
 

Etiopianpalmujen 120-vuotisjuhliin  
 

(joko) Lähetyskirkkoon ja pihasaliin Helsingissä  
lauantaina 22.8.2009 alkaen klo 14  

 
(tai) Karttulaan sunnuntaina 13.9.2009 ensin messuun  

ja sen jälkeen seurakuntakotiin lähetysjuhlaan.  
__________________________________________ 

 
Mahdolliset muistamiset toivomme rahalahjoina  

 
(joko paikan päällä uhrilahjana, tai  

pankin välityksellä käyttäen Lähetysseuran merkkipäivätiliä:  
Sampo 800014-182672; tiedonantoihin merkintä "Etiopianpalmut 120v") 

 

Suomen Lähetysseuran  
eri yhteistyökirkoissa tehtävän perhetyön tukemiseksi.  

 


