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                                Vantaan Kaivokselassa 30.10.2009 
 

Ystävät, tukijamme, aurinkoisen syyspäivän tervehdys Suomen-kodistamme, Vantaalta! Tulimme ennak- 
kosuunnitelman mukaisesti Suomeen 27.5. Nyt olemme jo päässeet jonkinmoiseen al-
kuun suomettumisessamme. Elokuussa tuli täyteen 35 vuotta ensimmäisestä Etiopiaan 
lähdöstämme. Kaikkiaan meille on kertynyt Etiopian vuosia 22–23.  
 

Useat ovat kyselleet, miksi meistä ei ole mitään kuulunut. Ystäväkirjeitähän on taval-
lisesti lähetetty työalueella ollessa. Meidän tilanteemme ja työkuviomme ovat kuiten-
kin muodostumassa sellaisiksi, että ilmeisesti meidän pitää poiketa tuosta ”normaali-
järjestyksestä” tästä eteenpäin. Aiomme siis näillä näkymin lähettää näitä kirjeitä jat-
kossa riippumatta siitä, missä maassa kulloisenakin kirjoitusajankohtana olemme. 
 

KIITOS Lämpimät kiitokset kaikenlaisista muistamisista juhliemme aikaan, ja tuesta perhe- 
työlle! Lähetysseuran merkkipäivätilille kertyi Etiopianpalmujen 120-vuotisjuhlien 
merkeissä perhetyölle yhteensä 3.520 euroa. - Vietimme juhlaa ensin Helsingin Lähe-
tyskirkossa 22.8. ja vielä Karttulassa 13.9. Meitä oli koolla toista sataa, jäi hyvä mieli. 
 

Kylmää lähetysjuhlilla, lämmintä avioliittoleirillä 
 

Tampereen lähetysjuhlilla kesäkuussa palelivat muutkin kuin Afrikasta tulleet. Avio-
liittoleirin aikaan oli jo lämmintä. Kalajoen leiri 8.-13.7.2009 oli aivan täysi; mukana 
oli 18 leiriläis- ja kuusi ryhmyripariskuntaa ja suuri joukko lastenleirin väkeä. Leiriläi-
sissä oli viisi lähettipariskuntaa viideltä eri työalueelta, kolmesta eri järjestöstä. Meillä 
oli ryhmänvetämisen ja jonkun muun ohjelmavastuun lisäksi kolme luentoa. Saimme 
tauoilla iloita myös isovanhempana olosta, kun leirillä olivat myös poikiemme Laurin 
ja Jounin perheet, eli mukana oli myös kuusi seitsemästä lapsenlapsestamme. 
 

Vilho Johannes Palmu, seitsemäs lapsenlapsemme, syntyi Helsingin naistenklinikalla juhannussunnuntaina  
21.6.2009. Neljässä kuukaudessa kolmikiloinen poika on kasvanut lähes seitsenkiloi-
seksi. On ollut ilo seurata Saulin ja Annin esikoisen kehitystä näinä kuukausina. 
 

Muita lapsenlapsia olemme heitäkin tässä matkan varrella eri tilanteissa tavanneet. Laurin perheen tultua 
ensimmäiseltä työkaudeltaan Japanista 4.7.2009 olemme ”uudelleen tutustuneet”  
7-vuotiaan Benjaminin, 5-vuotiaan Helenin ja 1,5-vuotiaan Aimin kanssa. Perhe asuu 
vuoden eli ensi juhannuksen tienoille Hausjärven Ryttylässä Laurin opiskellessa teo-
logiaa Helsingin yliopistossa. Kuopion Palmujen lapset ovat 7-vuotias Lyydia,  
5-vuotias Hilda ja parivuotias Amanda Saaristokaupungin kodissaan. 
 

Reissun päällä Olemme viiden kuukauden aikana kulkeneet Skodallamme noin 10.000 kilometriä.  
Kalajoen avioliittoleiriltä jatkoimme tänäkin vuonna Tornioon Mustosten luokse.  

ETIOPIAN PALMUJEN YSTÄVÄKIRJE 
 
 

6 – 2009 
Lokakuu 
 



Syyskuussa teimme yli 4.000 kilometrin reissun, ensin Karttulan-juhliin ja sieltä edel-
leen Sotkamoon sekä Suomen ja Norjan Pohjois-Lappiin. – Teimme etiopianlähettito-
veriemme Penttisten kanssa Pohjois-Etiopian kierroksen 2005, ja jo silloin aloimme 
pohtia mahdollisuutta tutustua yhdessä myös Lappiin. Nyt ajoimme yhdessä Sotka-
mosta Inariin, sieltä Kirkkoniemeen, kiersimme Varangin niemimaata aina Vardø’hön 
ja ”Euroopan loppuun” Hamningbergiin asti. Pohjoinen Jäämeri oli havahduttava nä-
ky. Näimme myös tosi kauniin ruskan, vaikkei sellaista pitänyt tänä vuonna ollakaan. 
 

Kotoutumista Saimme mahdollisuuden osallistua sekä Lähetysseuran lähettien orientoitumispäiville 
elo-syyskuun vaihteessa että Kirkon lähetystyön keskuksen järjestämään lähettien ko-
toutumisseminaariin lokakuussa. Oli paljon hyvää ohjelma-antia; parasta ehkä kuiten-
kin oli eri työalueiden lähettien tapaaminen, uusiinkin tutustuminen. Syyskuussa 
saimme myös hetkeksi ”vaihtaa roolia”, kun osallistuimme Ryttylässä Lähettien koti-
väen päiville lähettiperheen vanhempien ja isovanhempien ominaisuudessa. 
 

Paljon muutakin Monenlaista on sisältynyt näihin viiteen Suomen kuukauteen. Kesäkuussa vierailimme 
Kylväjän kesäpäivillä Vihdissä ja Sanan Suvipäivillä Mäntsälässä. Anna-Kaarina oli 
Göteborgissa juhannuksen aikaan Seksuaaliterveyden maailmankonferenssissa. Syys-
kuussa olimme Kuopiossa hiippakunnan 70-vuotis- ja kirkon lähetystyön 150-vuotis-
juhlilla. - Kotomaisemissa ollessamme olen ajanut pyörällä noin 450 km ja lisäksi yh-
dessä Anna-Kaarinan kanssa (lapsilta saamallamme) tandem-pyörällä 250 kilometriä.  
 

Seurakuntavierailuista ja työstämme vuoden 2010 alusta alkaen 
 

 Olemme viettäneet monenlaisia juhlia nimikkoseurakunnissamme. Jotta tästä kirjeestä 
ei tulisi kohtuuttoman pitkä, jätän niistä kertomisen Anna-Kaarinalle seuraavaan kir- 
jeeseen.  Samoin työstämme ensi vuoden alusta alkaen enemmän seuraavassa kirjees-
sä. Nyt vain mainintana sen verran, että jatkamme edelleen Lähetysseuran ulkomaan-
osaston työntekijöinä, nyt vain Suomesta käsin ja siten, että työalueemme ei ole vain 
Etiopia. Uuden ”Perhekasvatustyön tukiohjelman” toiminta-alueena ovat muutkin Lä-
hetysseuran työalueet eri puolilla maailmaa.  
 

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: Hirvi Inarissa; 2) Tulovotit Kaivokselassa 27.5.2009; 3) Amanda 2v. ;  
4-5) Jounin tytöt sekä Lyydia 7v. Kaivokselassa; 6) Laurin perhe Suomeen, Benjamin 7v.; 7) Helen 5v. Pihkaloilla; 8) Lauri ja Sauli mara-
tonilla; 9) Mummo, Helen ja Aimi lokakuussa; 10) Saulinpoika, kolme sukupolvea 21.6.2009; 11) Vilho 5pv kotonaan Helsingissä; 12) Vil-
hon juhla Vesilahdella elokuussa; 13) Palmuserkukset Vesilahdella; 14) Paljon Palmuja Kalajoella; 15-16) Kalajoen avioliittoleiri, luento ja 
Palmujen ryhmä; 17) Mustosten kanssa Aavasaksalla; 18) Kukkolankoskella; 19-20) Lähettien orientoitumispäivillä Helsingissä; 21) Lapin 
ruskaa; 22) Pohjoinen Jäämeri; 23-24) Palmut ”Euroopan päätepisteessä”; 25) EU:n pohjoisin piste, sekä 26) Ukonkivi Inarinjärvellä.  

 

”Jumalan vastaus rukouksiin ei sisällä aina sitä, että epäsuotuisat olosuhteet muuttuvat suotuisiksi. Herra ei ala tavallisesti siitä. 
Hänen apunsa tunnetaan ensin sydämessä ja sitten vasta nähdään silmillä. Se näkee, joka uskoo. – Martan tuli uskoa ensin, ja 

sitten aukeni Lasaruksen hauta. Uskominen tässä yhteydessä merkitsee, että rukoiltu ja toivottu asia näyttää saavutetulta, vaikka 
luonnollinen silmä ei mitään näe sen toteutumisesta. Uskon voimassa Mooses ojensi sauvansa meren yli, ja vedet jakautuivat. 

Usko ei voi tulla häpeään, sillä ei Jumalakaan joudu häpeään.”     E.J. Hakala kirjassa Valoa sydämeen vuoden jokaiselle päivälle, 24.10. 
 

 

 ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Jumalan hyvästä huolenpidosta, varjeluksesta ja johda-
tuksesta kotimaahan palattuamme; 

- Kodista ja perhekuntalaisista Suomessa; 
- Vilho Palmusta yhdessä Saulin ja Annin kanssa; 
- Uskollisista esirukoilijoista ja lähettäjistä; 
- Ystävistä ja lähettävistä seurakunnista; 
- Työtovereista Suomessa ja ympäri maailmaa; 
- Kauniista luonnosta, liikuntamahdollisuuksista; 
- Siitä, että täällä Suomessa kaikki toimii: sähkö, vesi, 

tietoliikenneyhteydet, julkinen liikenne, jne.; 
 

- Herrasta, jolla on hyvä tahto meitä kohtaan!  
     

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Perhetyön seurakuntiin juurtumisen puolesta Etiopiassa; 
- Perhetyön jatkosuunnitelmien puolesta MY-kirkossa; 
- Perhetyötä koskevien suunnitelmien puolesta SLS:ssa; 
- Siunausta nimikkoseurakuntavierailuihimme; 
- Johdatusta, terveyttä, voimia matkustamisiin; 
- Japanin Palmujen kotimaanjakson puolesta ja Laurin 

teologian opintojen puolesta. 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Vierailu Suonenjoelle 7-14.11.; * Kalajoen leirin 2010 
valmistelupalaveri 20-21.11.; * Vierailu Siilinjärvelle 
23-30.11. * Tulevan hankkeen suunnittelua joulukuussa. 


