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  Vantaan Kaivokselassa 31.5.2012 
 
Rakkaat ihmiset, Aurinkoinen tervehdys Länsi-Vantaalta. Pari viikkoa on kulunut siitä, kun  

palasimme matkaltamme Itä-Afrikasta. Lujille tuo matka fyysisesti otti, mutta nyt 
olemme jo enemmän ja vähemmän taas iskussa. On ollut vähän pakkokin olla, sen 
verran paljon huisketta on näihin kahteenkin viikkoon kuulunut. – Jatkan siis tässä kir-
jeessä vielä Tansanian (ja vähän Etiopiankin) kuulumisten kertomista.  
 

Kursseja Tansaniassa Pidimme siis ensin kaksi Avioliiton peruskurssia, niistä Anna-Kaarina on kertonut.  
Kolmannella ja neljännellä Tansanian-viikollamme pidimme sitten kaksi nelipäiväistä 
kouluttajakurssia, tai oikeastaan kurssien alkuosat. Noiden kurssien kakkososa on toi-
von mukaan ensi vuonna. Sitä ennen kurssilaisten on määrä suorittaa minimissään vii-
den opetuskerran harjoittelujakso omissa yhteisöissään ja raportoida toimintansa. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Neljä kurssipaikkakuntaa Tansaniassa huhti-toukokuussa  2012 

 
 
Makambako, Mafinga Ensimmäisellä kouluttajakurssilla Makambakossa oli 10 pariskuntaa Eteläisen hiippa- 

kunnan eri rovastikunnista. Toisella kurssilla Mafingassa mukana oli 15 pariskuntaa 
samaisen hiippakunnan toiselta laidalta. - Ensimmäisen päivän vedimme me Palmut 
yhdessä Kipangulan pariskunnan kanssa. Osallistujille jaettiin tuolloin tekemämme 
Perhetyön kouluttajan käsikirjan swahilinkielinen monistelaitos.  
 
Heti toisesta aamusta alkaen kurssilaispariskunnat vuoron perään pitivät heille anne-
tuista aihealueista harjoitustunteja. 45 minuutin opetusjaksoa seurasi aina toinen kol-
me varttia palautekeskustelua: Miten tunti hoidettiin? Millainen oli esitystapa? Katet-
tiinko kaikki tärkeimmät asia-alueet? Saatiinko osallistujajoukko mukaan, vai menikö 
saarnaamiseksi? Miten taulua hyödynnettiin? jne jne. 
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Wikipedia-tietosanakirja kertoo: Tansania on noin 40 miljoonan asukkaan tasavalta Itä-Afrikassa. Rajanaapurit: Kenia, 
Uganda, Ruanda, Burundi, Kongon dem. tasav., Sambia, Malawi ja Mosambik. Idässä Tansania rajoittuu Intian valtame-
reen. Pääkaupunki on virallisesti Dodoma, mutta monet hallintovirastot sijaitsevat Dar es Salaamissa. Pinta-ala on n. 947 
000 km², Väkiluku (2008) on n. 40 milj., väestönkasvu on 2,0 %. Viralliset kielet: swahili ja englanti. – Väestö jakaantuu 
yli 120 etniseen ryhmään; suurin osa kuuluu bantukansoihin. Lukutaitoisia on 68 prosenttia väestöstä. - Mantereella noin 
30 % on kristittyjä, 35 % muslimeja ja 35 % kuuluu luonnonuskontoihin.  
 
Tansanian mannerosa oli aikaisemmin Saksan siirtomaana ja siirtyi sitten Ison-Britannian hallintaan. Tanganjika itsenäis-
tyi vuonna 1961, ja Tanganjika ja Sansibar yhdistyivät Tansanian liittovaltioksi 1964. - Tansania on jaettu 26 alueeseen. 
Suurimmat kaupungit ovat Dar es Salaam, Arusha, Mbeya, Mwanza ja Morogoro. Lähellä Kenian rajaa on Afrikan kor-
kein vuori, lumihuippuinen Kilimanjaro (5 895 m). Koko maassa on trooppinen ilmasto, mutta tuhannen metrin yläpuolel-
la on viileämpää. Sadekausi kestää marraskuusta huhtikuuhun. - Maatalous on tärkeä elinkeino. Pääosa tiloista on pieniä, 
1-3 hehtaaria. Viljelymaasta 70 prosenttia kynnetään käsikuokilla, 20 prosenttia härkien vetämällä auralla ja noin 10 pro-
senttia traktorilla. Teollisuussektori on yksi Afrikan pienimmistä (vain 22 % bruttokansantuotteesta). Matkailu on Tansa-
nian kansantalouden toiseksi suurin ala, ja ulkomaanvaluutan määrällä mitaten tärkein. - Tansania on yksi Suomen kehi-
tysyhteistyön kahdeksasta pääkumppanimaasta. - Tansania on edelleen yksi maailman köyhimmistä maista. Vuonna 2002 
arvioitiin, että 36 % väestöstä eli köyhyysrajan alapuolella. Bruttokansantuote per asukas vuonna 2007 oli 1.100 USD. 

Heti toimeen Kurssien osallistujapariskunnista juuri kukaan ei ollut aikaisemmin opettanut yhdessä 
puolisonsa kanssa. Valtaosalle varsinkin naisista tämä oli ylipäätään ensimmäinen ker-
ta, kun he nousivat joukon eteen opettamaan. Saatoimme vain nostaa hattua näille 
rohkeille ensikertalaisille, he nimittäin suoriutuivat useimmat erinomaisesti. Valtaosa 
kurssilaisista (yhteensä 39 kaikkiaan 50:stä osallistujasta) oli vain alakoulun eli seit-
semän luokkaa käyneitä. Kahdeksan kieliryhmää oli edustettuina, joskin kaikki puhui-
vat maan yleiskieltä swahilia. Tusina osallistujista oli evankelistoja, ei yhtään pappia, 
ehdoton enemmistö (32/50) oli maanviljelijöitä. Tällä kurssin ykkösosalla kaikkiaan 
18 pariskuntaa ehti pitää harjoitustunnin, loppujen vuoro tulee sitten ensi vuonna.  
 

Palaute antaa voimia (Makambako) ”Olemme jotenkin muuttuneet; olen saanut uutta.” – ”Kiitos siitä, mitä  
olemme oppineet. Yhdessä istuminen… halaus… puolison kasvoihin katsominen … 
Olen muuttunut.” – ”Kiitos, kun saimme tulla. Olen nähnyt isoja muutoksia, haluan it-
sekin muuttua. Haluamme olla esimerkkinä muille.” – ”Kiitos, olen niin iloinen, oli 
ihmeellistä istua ja katsoa toisiamme silmiin…”. -  ”Olemme oppineet suunnittele-
maan. Olemme oppineet keskustelemaan. Ihmiset voivat oppia meiltä.” – ”Luulimme 
ennen, että tämä on vain eurooppalaista tapaa elää; nyt olemme itse nähneet, miten 
hyödyllisiä nämä asiat ovat meille täällä.” – ”Olemme olleet kuin treffeillä, Emme en-
nen ole istuneet yhdessä missään.” - ”Jos piispa, papit ja evankelistat antavat meidän 
opettaa, niin me kyllä opetamme.” – ”Lupaamme aloittaa pian; rukoilkaa meidän puo-
lestamme.” – ”Pyydämme piispaa siunaamaan tämän työn; me haluamme olla teidän 
käsinänne.” – ”Me etenemme hitaasti, emme pakottaen, mutta me teemme sen.” 
 
(Mafinga) ”Olen oppinut, saanut paljon itselleni, omaan elämääni. Nyt olen valmis 
opettamaan edelleen, mitä olen oppinut.” – ”Tunnen kuin kantaisin isoa taakkaa pääni 
päällä. Rukoilen, että voin jakaa oppimaani ja kertoa muille.” – ”Me olemme voitta-
neet taistelun: oma avioliittonikin on tervehtynyt. Haluan nyt auttaa muita.” – ”Olen 
oppinut uutta, myös uusia tapoja opettaa. En ole koskaan opettanut kenenkään toisen 
kanssa” (sanoi eläkeläisopettaja). – ”Olen muistanut ensirakkauttamme.” – ”Olen näh-
nyt, miten jotkut naiset kärsivät HIVistä. Haluan auttaa heitä.” – ”Haluan opettaa kes-
kustelemalla. Tämä on ollut erilainen ja hyvä kurssi. Monet ihmiset saavat apua, jos 
kaikki opetamme muita.”  –  ”Olen ihmetellyt, miksi Jumala kutsui juuri minut, mei-
dät. Olisihan ollut muitakin. Nyt iloitsen siitä, että olemme saaneet teistä uusia opetta-
jia”, (sanoi pastorinrouva Esther Kipangula).   
 
(Eteläisen hiippakunnan piispa Isaya Mengele) ”Iloitsen, kun näen teidät yhdessä pa-
riskuntina. Olkaa hyvänä suolana omassa ympäristössänne kaikessa, myös arkipäivän 
tehtävissänne. Tätä opetusta tarvitaan kaikille alueemme ihmisille, sen tulee jatkua jo-
ka puolella hiippakuntaamme. Mietitään, miten saada tämä työ yhdeksi päätehtäväksi, 
monet tarvitsevat opetusta perhe-elämästä. Tämä työ on myös merkittävää HIV-aidsin 
vastustustyötä. Vain tämän työn kautta voimme pelastaa tulevat sukupolvet.” 
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Eipä aikailtu Vajaan neliviikkoisen Tansanian-matkamme aikana oli neljänä viikkona kurssi. Alku  

oli lentävä, ja loppu oli yhtä lentävä kuin alkukin. Viimeinen kurssi päättyi to-iltana, ja 
lähdimme 560 km:n automatkalle pääkaupunkiin pe-aamuna klo seitsemän. Lauantai-
na Dar es Salamissa pakkasimme, kävimme työlounaalla SLS:n kehitysyhteistyökoor-
dinaattorin kanssa ja lähdimme iltalennoilla Nairobin kautta kohti Addis Abebaa. 
 

VIELÄ KERRAN ETIOPIASSA! 
 

Kun Etiopia on melkeinpä matkan varressa Tansaniasta Suomeen lennettäessä, saim-
me mahdollisuuden poiketa entisessä kotimaassamme 10 päivän verran. Tuosta ajasta 
meillä oli ”virallista työaikaa” kaksi päivää, joskin työtehtäviä kyllä kertyi melkeinpä 
joka ikiselle päivälle. Vietimme näin Tansaniassa väliin jääneitä lepopäiviämme Addis 
Abebassa. Vierailumme kaikkineen oli meille monella tapaa tosi tärkeä, saimme tavata 
suuren määrän ystäviä ja työtovereita sekä selvittää monenlaisia asioita.  
 

Äitikirkossa Saavuttuamme Etiopiaan pyhäpäivän jo alettua pääsimme heti aamulla entiseen koti- 
seurakuntaamme Äitikirkkoon. Tutustuimme pitkällä lounaalla Lähetysseuran uuteen 
aluepäällikkö Vesa Lehtelään. Äitienpäivänä saimme vielä palvella suomalaisten per-
hemessussakin. Minä palvelin kuin entisaikoina konsanaan liturgina, pidimme Anna-
Kaarinan kanssa yhteisen saarnan ja yhdessä palvelimme myös ehtoollisenjaossa. 
Kirkkokahvilla tapasimme monia lähettitovereita sekä mm. suurlähettiläämme.  
 

Työtovereita, ystäviä Tapasimme moneen otteeseen noina päivinä pastori Gennetin ja Aberash-vaimonsa. 
Vierailimme pariinkin otteeseen Kansanlähetyksen vierastalolla tavaten Räisäsiä ja 
muitakin KL-lähettejä. Tapasimme pariin otteeseen myös Fida-lähettitovereita, joiden 
kanssa pohdimme Käsikirjamme käyttömahdollisuuksia Etiopiassa ja Tansaniassakin 
heidän yhteistyökirkoissaan. Pääsimme mukaan niin kansainväliseen rukouspiiriin 
(joka ”piti meidät hengissä” 2008-2009) että suomalaislähettien raamattupiiriin. Pää-
simme kokemaan ateriayhteyttä monien kanssa: Gennetit, Tesfayet, Mollat, Lete, 
Demmeke, Himmulat, Keski-Mäenpäät, Tuppuraiset, Räisäset, Anu Heikkilä ja Tuok-
kolat… Saimme vierailla kummityttömme kodissa, tapasimme lääkäri-kummipoikam-
me nuoren vaimonsa kanssa, ja vielä insinööri-kummityttömme. - Luovutin vielä ker-
ran verta: kortissani on nyt 70 luovutusta Etiopiassa. Jos siihen lisätään Suomen 38 
kertaa, olen yht. 108 kerrallani luovuttanut verta enemmän kuin kukaan Etiopiassa! 
 

Kirkon keskusvirastolla Vietimme pitkän päivän kirkon keskusvirastolla Perhetyön toimistolla ystäviemme ja  
työtoveriemme pastori Gennetin ja Aberash-vaimonsa kanssa. Oli hyvä olla taas yh-
dessä ja kuulla työn vaiheista ja tulevista suunnitelmista. Iloitsimme suuresti yhteydes-
tä ja työtoveruudesta. Mennessämme aamulla toimistoväen aamuhartauteen kirkon 
pääsihteeri Kes Birhanu kutsui lennosta meidät pitämään sen hartauden. Sittemmin 
päivällä saimme tilaisuuden keskustella lähes tunnin ajan kirkon presidentin (suoma-
laisittain arkkipiispan) Kes Wakseyoum’in kanssa. Joka käänteessä tuli vastaan läm-
pimästi tervehdyshalaavia entisiä työtovereita. Seuraavana päivänä istuimme vielä 
toista tuntia neuvottelussa Kes Yonaksen, kirkon seurakuntatyön johtajan, entisen 
esimiehemme kanssa. Jätimme näin eri tahoille hyvästejä, joskin kaikki mainitut mo-
neen kertaan vakuuttivat, että kirkko toivoisi meidän vieläkin Etiopiassa palvelevan. 
 

Kirjojamme eri kielillä Suureksi iloksemme saimme käteemme juuri painosta tulleen tekemämme Perhe- 
työn osallistujan kirjan oromokielisen version. Kouluttajan käsikirja samoin oromoksi 
oli parhaillaan painossa, eli se on tähän mennessä painettuna valmis sekin. Monta 
vuotta työn alla ollut urakka siis valmistui.  -  [23.5. julkaistiin NEPALISSA mainitun 
Osallistujan kirjan nepalinkielinen versio. Näin kirjojamme on nyt painettu seitsemällä 
eri kielellä ja käännös on valmiina vielä kolmella muulla kielellä.]  
 

Tokkurassa Suomeen  Sen verran tiukka oli näiden viikkojen ohjelma, että Suomeen tultua meni aika monta 
päivää enemmän tai vähemmän tokkurassa. Lensimme Addis Abebasta Amsterdamin 
kautta Suomeen 15-16.5. -  Lähdimme Suomesta 10.4. korkeiden lumipenkkojen kes-
keltä. Nyt olemme suuresti iloinneen kesään puhjenneesta luonnosta monine kukki-
neen. Vuodenaikojen vaihtelu on todellinen Jumalan lahja meille Pohjolan ihmisille. 
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”Kuinka monen sinua paljon paremman kristityn maineen oletkaan ehtinyt elämässäsi tahrata! Kuinka monet veljien välit ovatkaan 
menneet rikki, kun et ole pystynyt hillitsemään kieltäsi! Kuinka paljon tuhoa oletkaan tuottanut Jumalan valtakunnan työlle ilkeän sy-

dämesi, pahan sisusi ja armottoman kielesi kautta! - Ja sitä et pidä minään syntinä! Se on rehellisyyttä, vilpittömyyttä, totuuden-
rakkautta, kun muka sanotaan oikein suoraan toisen selän takana toisille tuon raukan oletetut ja olemattomatkin virheet ja erehdykset. 

- Jumalattomien puheet eivät tuota kymmenettäkään osaa sitä vahinkoa Herran asialle kuin sen uskovan kieli,  
joka on luovutettu saatanan käytettäväksi toisten Jumalan lasten nimen ja kunnian häpäisemiseksi.” 

 

Urho Muroma, Elämä Hengessä (Täyttä elämää, Toukokuun 29. päivä) 

Vilkasta Suomessakin Luonnon ihanuutta ihastellen olemme olleet monessa mukana näinäkin viikkoina.  
Anna-Kaarina oli pari päivää Jyväskylässä opiskelujensa lähijaksolla – seuraavalla 
kerralla kesäkuun alussa Mattikin pääsee mukaan nelipäiväiseen seminaariin siellä. On 
tehty Tansanian-raporttia ja suunniteltu seuraavaa Kambodzhan-matkaa. Käväisimme 
Tampereella toteamassa, miten valtavasti voi lapsi muuttua kolmekuukautisesta seit-
senkuiseksi kasvaessaan. Arvi-vauva, lastenlastemme nuorimmainen, oli varsinainen 
hymypoika. Ja Vilho-isoveli piti huolen siitä, että Annukka-mummo luki hänelle mon-
ta kirjaa. - Tällä viikolla olimme Lähetysseuran perhetyön ohjausryhmässä. Samoin 
tällä viikolla vierailimme yhden koko päivän Kylväjän lähetyskurssilla puhumassa 
avioliitosta ja sinkkuudesta työalueella. Ja nyt kuun päättyessä kävimme taas kerran 
Espoossa tapaamassa työnohjaajaamme, joka on ollut meille suuri Jumalan lahja. 
 

Seuraava Ystäväkirjeen kirjoitamme, jos Jumala suo ja elämme, elokuussa.  
Kevätkesäisin Vantaan 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.mission.fi/ 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 
TÄMÄN KIRJEEN KUVAT: 1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Elefantti Mikumin kansallispuistossa; [2-10 Perhetyön kouluttajakurssi 
Makambakossa] 2) Kipangulat opettamassa; 3-8) Tilanteita kouluttajakurssilta; 9) Piispa vieraili kurssilla; 10) Kouluttajakurssin ryhmäkuva;  
11-12) Palmut ompelijalla; Väki jonottaa kirkkoon, Makambako; 13-14) Vierailu Kipangulojen kotiin; [15-23 Kouluttajakurssi Mafingassa] 
15-18) Kurssilaisten harjoitustunneilta; 19) Palautekeskustelu; 20-22) Tunteiden ilmaisua; 23) Kurssin ryhmäkuva; 24) Vaarallinen tie Irin-
gasta kohti Daria; 25) Syntymäkirkossa Addis Abebassa; 26) Rouvat Aberash ja Anna-Kaarina; 27-28) Pastori Geneti esittelee uutta oromo-
kielistä Perhetyön kirjaa; Kirjat kirjapainossa; 29-30) Palmut tapaamassa pastori Yonasta, ja kirkonjohtaja-pastori Wakseyoum’ia; 31) Perhe-
työn kouluttajat Selam ja Tesfaye perheineen; 32-33) Palmujen kummilapset, Kirubel-lääkäri ja Bethlehem-insinööri-lentokonemekaanikko; 
34) Matin verikortti: Etiopiassa 70 ja Suomessa 38, yht. 108 kertaa eli Etiopian ennätys! 35) Anna-Kaarina Mufindin ylängöllä Tansaniassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
         Palmujen matkareitti huhti-toukokuussa 2012: Suomi - Tansania-Etiopia-Suomi   -   Ompelija teki vaatteet Iringan-kurssilaisten lahjakankaasta   
                      Pastori Geneti esittelee juuri painosta tullutta oromokielistä Perhetyön osallistujan kirjaa Addis Abebassa toukokuussa 2012. 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Tansanian ev.lut. kirkon ja sen perhetyön puolesta; 
- Kipangulojen puolesta; (vierailevat Suomessa 30.7.-20.8.) 
- Kouluttajakurssin ensivaiheen käyneiden puolesta; 
- Seurakuntien ja niiden pappien puolesta, niin että kurssin-

käyneille myös löytyisi mahdollisuuksia palvella; 
- Etiopian Mekane Yesus –kirkon perhetyön puolesta; 
- Avioliittojen ja perheiden puolesta Afrikassa, maailmassa; 
- Viisautta perhetyön tulevaisuuden suunnittelussa eri mais-

sa, seuraava matkamme on elo-syyskuussa Kambodzhaan; 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin: ;  
* AK opiskelujakso Jyväskylässä 3-6.6., Mattikin mukana; 
* Lähetysjuhlat Haminassa 8.-10.6. * Kesätauko työssäm- 
   me 21.6.-22.7. * Perhetyön päivät Vivamossa 30.7.-2.8. 
* Koulutusmatka Kambodzhaan 16.8.-8.9. 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Jumalan varjeluksesta Tansanian(kin) hurjilla maantie-
matkoilla, ja lentomatkoilla; 

- Tansanian kouluttajakurssien hyvistä kokemuksista ja 
innostuneesta palautteesta; 

- Anthony ja Esther Kipangulan palvelualttiudesta; 
- Tansanian Eteläisen hiippak. piispan myönteisyydestä; 
- Etiopian perhetyön hyvistä uutisista; 
- Pastori Gennetistä ja rouva Aberashista, Etiopian perhe-

työn edelleen innokkaista puurtajista; 
- Etiopiassa juuri oromokielellä painetuista Perhetyön     

a) Kouluttajan käsikirjasta ja b) Osallistujan kirjasta; 
- Nepalissa juuri painetusta Perhetyön Osallist. kirjasta 
- Esirukoilijoista, kaikista työtä eri tavoin työtä tukevista; 

  

- Siitä, että meillä on rukouksia kuuleva Jumala!


