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   Addis Abebassa 19.6.2007 
 
Hyvät ihmiset kesä-Suomessa ja vähän muuallakin,   
 

sadeajan tervehdys Etiopiasta! Sadeaika on täällä pääkaupungissakin päässyt hyvään  
vauhtiin. Joka iltapäivä tuntuu satavan, ja kun sataa, vettä tulee runsaasti! – Olemme 
tänä iltana lähdössä kohti Suomen valoisaa kesää, mutta kirjoittelenpa vielä vähän 
menneiden viikkojen asioista. 
 

Matka Hosainaan ja kurssi siellä teologisessa seminaarissa 
 

Toukokuun lopulla olimme parin vuoden jälkeen taas Hosainassa. Tie sinne oli sinän-
sä elämys: uusi asfaltti oli jo vajaan 10 kilometrin päässä Hosainasta! Toisaalta tie oli 
surullinen kokemus – ennen kuin uusi runsaan 200 km:n tie on valmis, on Addiksen 
päässä tietä jo aika lailla reikiä asfaltissa. Soratie olisi helpompi pitää kunnossa! 
 
Majoituimme Tuulirinteelle, joka on ollut kotimme 1985-87 ja taas 2000-2003. Piha-
piiri on hyvin hoidettu, vaikkei talossa nyt ketään asukaan. Tämän kirjeen kuvat ker-
tovat, miten nopeasti puut yms kasvavat Etiopiassa (kuvat Tuulirinteen olohuoneen 
ikkunasta). Hosainan Heton asemalla on takavuosina asunut kerrallaan parikymmen-
täkin suomalaislähettiä ja iso liuta lapsia päälle – juuri nyt ainoat suomalaisasukkaat 
olivat Pirjo Lehtiniemi ja Annika Utriainen. 
 
Hosainan seminaarilla pidimme teologikurssin kesäkuussa päättävälle ryhmälle perhe-
työn perusteiden kurssin. Asiaa, kysymyksiä ja keskustelua olisi riittänyt useille päi-
ville. Kurssimme pitikin olla 4-5 -päiväinen, mutta nyt saimme vain kaksi päivää.  
Perhekasvatusohjelmamme oli vuosia Hosainan seminaarin alaista työtä, mutta nyt tuo 
seminaari ei oikein tuntunut tietävän, että tällaisiakin kursseja pidetään. Samoin kirkon 
kaikista 20 hiippakunnasta perhetyö on lähes heikoimmalla tolalla juuri Hosainan hiip-
pakunnassa. Ei ole kukaan profeetta omalla maallaan … 
 

Jatkokursseja perhetyön kouluttajakurssin käyneille (joita on jo 340)  
 

Tarkoituksemme on tämän vuoden aikana pitää jatkokurssi aikaisemmin kouluttaja-
kurssin käyneille yhteensä kahdeksassa eri pisteessä. Aikaisemmin keväällä oli tällai-
nen kurssi Länsi-Etiopian Dembi Dollossa ja Begissä. Nyt pidimme kesäkuussa jatko-
kurssin ensin Arba Mintsissä (Hosainan ja Arba Mintsin hiippakuntien kouluttajille), 
sitten Dillassa neljän hiippakunnan (Agere Mariam, Dilla, Awasa ja Dodola) koulutta-
jille. Itse kurssit olivat kolmipäiväisiä, mutta matkoineen kaikkineen meille tuo oli 11 
päivän matka 5-15. kesäkuuta. 
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Kahden peräkkäisen kurssin matka Etelä-Etiopiaan  
 
Arba Mintsiin ajoimme Genetin pariskunta ja me vanhatpalmut yhdessä päivässä Ad-
diksesta, noin 500 km. Alkumatka Shashemaneen (250 km) on loistavaa tietä, seuraa-
vat runsaat sata kilometriä melko hyvää asfalttitietä, loppupään runsaat 100 km kelvo-
tonta, reikäistä ja aaltoilevaa asfalttia. Noin 30 km ennen Arba Mintsiä tie oli yllättäen 
katkennut: tulvavedet olivat syövyttäneet tien poikki ja täysperävaunullinen tankkiauto 
oli uponnut siihen vuolaaseen poikkivirtauskohtaan. Odottelimme monien autojen jou-
kossa aikamme, kunnes näimme yhden rohkean avolavamaasturin ohittavan ongelma-
paikan tienvierustan jokiveden kautta. Ei ollut kauheasti vaihtoehtoja, meillä oli seu-
raavana aamuna kurssi alkamassa – päätimme ottaa riskin mekin. Nelipyöräveto päälle 
ja sinne vain mulskautimme vuolaaseen virtaan! Kylänväki tiesi oikein: veden alla EI 
ollut liejua vaan hiekkaa – hyvin polskutti Toyota 4Runner tuosta kohdasta läpi. Minä 
ajoin, muut kolme matkalaista keskittyivät enemmän rukoilemiseen! 
 
Sekä Arba Mintsin että Dillan kursseille saimme odotuksiimme nähden (noin 30 hen-
keä/kurssi) vähän osanottajia, vain tusinan verran paikkaansa. Mutta taas kerran päti 
vanha totuus: ei ratkaise määrä, vaan laatu! Kuulimme monta innostunutta, rohkaise-
vaa raporttia, perhetyötä tehdään monin eri muodoin. Joku on opettanut morsiuspareja, 
joku naisia naistenkokouksissa. Joku on raamattukoulun opettajana kutsunut koulu-
vuoden lopulla vaimot mukaan viikoksi opiskelemaan, miten hoitaa parisuhdetta ja 
perhettä. - Jatkokurssit ovat merkittäviä myös kokemusten ja innostuksen jakopaik-
koina. Siinä mielessä on hyvä kerätä yhteen eri hiippakuntien kouluttajia, joskin mat-
kat ovat ongelma. Esimerkiksi Hosainan hiippakunta EI maksanut matkoja, kukin sai 
itse maksaa kulkemisensa. Itse kurssin täysihoitokulut maksaa perhetyön ohjelma.  
 
 
HYVÄÄ KESÄÄ!     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 (vanhat ja uudet) Internetissä valokuvineen kaikkineen osoitteessa 

http://etiopian.palmu.st/ 
- Laajempaa  kuvaa lähetystyöstä: käy Lähetysseuran UUSITUILLA kotisivuilla osoitteessa http://www.mission.fi/ 
 
TÄMÄN KIRJEEN KUVAT (käy katsomassa kotisivuilla!): 1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Lude Dillan-hotellistamme; 
2) Asfalttitie lähestymässä Hosainaa; 3) Tuulirinne toukokuussa 2001; 4) Tuulirinne toukokuussa 2007;  5-6) Perhetyön perus-
teiden kurssi Hosainan teologisessa seminaarissa; 7-8) Tie on poikki Arba Mintsiä lähestyttäessä; 9) Jatkokurssilaisia Arba 
Mintsin kurssilla; 10) Arba Mintsin kurssi tutustumassa kirkon teknilliseen oppilaitokseen; 11) Jatkokurssilaisia Dillan kurssil-
la; 12) Rouva Aberash ja pastori Geneti Dillan kurssilla; 13) Perhetyön kouluttajat jatkokurssillaan Dillassa kesäkuussa 2007. 

JUMALAN LEIMA    Kun Jaakob oli kulkenut Penuelin ohitse, nousi aurinko; mutta hän ontui nilkkaansa. 1Moos. 32:31 
- Penuelissa sinä painoit leimasi häneen – myös ulkonaisesti. Kosketit hänen lonkkaluutaan. Jaakob alkoi ontua. 
- Kuinka ihmeellinen sinä oletkaan, hyvä Jumala. Sinä siunaat lapsiasi lyömällä heihin leimasi. Ja leima on milloin 
minkinlainen – ruumiillinen vajavuus, pitkällinen sairaus, vaikeus, joka seuraa ihmistä läpi elämän. Tietenkin jokai-
nen haluaisi päästä vapaaksi tästä koettelemuksesta. Mutta meiltä unohtuu helposti, että se on sinun leimasi, merkki 
siitä, että Jumalan siunaus seuraa meitä.                                           Fredrik Wislöff,  Rukouskirjani, 3.kuukauden 12. päivän ilta 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
- Vappu ja Jouni Palmun kolmannesta tyttärestä;    

Amanda Ilona Palmu syntyi Kuopiossa 31.5.2007; 
- Varjeluksesta matkoilla, monesti kuumassa ilmanalassa; 
- Rohkaisevista perhetyön kouluttajien jatkokursseista 

Arba Mintsissä ja Dillassa kesäkuussa; 
- Äitikirkon päättyneestä avioliittokurssista (30-40 hen-

keä kävi läpi kurssin maalis-kesäkuussa) 
- Mahdollisuudesta matkustaa, maalla ja ilmassakin; 
 
- Siitä, että Jumala on hyvä, niin sadeajan koleudessa 

kuin Pohjolan valoisassa kesässä! 
 

RUKOILKAA SIIS: 
- Viisautta perhetyön ohjelmien suunnitelmiin, eri maissa, 

eri kirkoissa, erilaisissa yhteistyökuvioissa; 
- Perhetyön käsikirjan amharankielisen version työstämi-

sen ja oromonkielen käännöstyön puolesta;  
- Mekane Yesus –Äitikirkon tulevan perhetyön puolesta; 
 
Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin: 
- Kesän työ- ja lomajaksomme Suomessa 20.6-16.8.  Ta-

paamisia, neuvotteluja 2-6.7. (Hki), Avioliittoleiri Kala-
joella 10-17.7., Perhetyön päivät Järvenpäässä 6-10.8., 
koulutusta, neuvotteluja Hgissä 13-15.8. 


