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Rakkaat ystävät! Kesä on kääntymässä syksyksi. Olemme saaneet viettää virkistävän kesän nauttien  

aurinkoisista, lämpimistä päivistä. Uutta kesässämme on ollut siirtolapuutarhamökki, 

Palmuranta, Vantaanjoen varrella, missä olemme pariin otteeseen viettäneet lomaa. 

Siellä olemme mielenkiinnolla odottaneet, mitä mullan uumenista milloinkin ilmestyy. 

Monenlaisia kukkia pihapiiriin onkin ilmaantunut. Olemme kuunnelleet satakielen 

laulua verannalla istuessamme. Monenlaisia muitakin lintuja jokivarressa liikkuu. 

Olemme keränneet syksyn satoa marjapensaista. Nyt odotamme luumujen kypsymistä. 

 

Kurjet muuttavat Syksyn tulosta ovat kertoneet lukuisat kurkiaurat, joiden lentoa etelään olemme voi- 

neet seurata mökin pihamaalla. Joitain vuosia sitten seurasimme niiden lähtöä Etiopi-

assa kohti pohjoista. Niinpä nyt lintujen mukana mielessäni lähetin terveisiä Etiopian 

aurinkoon! Ja joen takaa peltoaukealta on kuulunut hanhien mekastusta. 

 

Anna-Mari Kaskinen kirjoittaa runossaan linnuista: 
 

”Tänään en voi olla kiittämättä linnuista. Loitko ne valepukuisiksi enkeleiksi, jotka lentävät 
hiljaisina keskellämme kertoen valtakuntasi salaisuudesta omalla, nöyrällä tavallaan?... Lin-
nun siiven havina kaupungin mekaanisen melun keskellä kertoo Sinusta, joka yhä kuljet keskel-
lämme vailla vallan ulkonaisia tunnusmerkkejä. Kiitän linnuista ja rukoilen, että herätät mi-
nussa muuttolinnun pettämättömän vaiston lentää kauas, kun on lähdön aika, ja palata takai-
sin, kun kesä kutsuu.” (Lauluja särkyneille) 
 

Kesän tapahtumia Kesäämme sisältyi myös erilaisia työtehtäviä entiseen tapaan. Lähetysjuhlilla Varkaudessa  

saimme tavata ystäviä ja tuttuja eri puolilta Suomea. Osallistuimme myös SLS:n vuosikokouk-

seen Varkauden kirkossa. – Juhlilla oli mukana myös Jounin perhe Kuopiosta. Juhlien päätyt-

tyä 8-vuotias Lyydia ilmoitti, ettei hän halua lähteä kotiin! Siispä toimme hänet viikoksi kans-

samme Vantaalle. Benjamin-serkku tuli yhdeksi päiväksi Lyydian kaveriksi Ryttylästä. 

 

Avioliittoleiri Kalajoella kuului ohjelmaamme heinäkuussa tänäkin kesänä. Laskelmiemme mukaan olimme Kalajoen  

leirillä kymmenettä kertaa! Pidimme kaksi luentoa ja vastasimme toisesta lähettiryhmästä. 

Sunnuntain perhemessu oli myös meidän vastuullamme. Leiriläispariskuntia oli vähemmän 

kuin viime vuonna, 13 pariskuntaa, mutta silti leirin kokonaisvahvuus lähenteli sataa: lapsia oli 

mukana paljon. Erityinen ilonaihe oli, että leiriläisten joukossa oli tänäkin vuonna myös paris-

kuntia, joista ainakin toinen oli ollut vanhempiensa mukana lähetystyössä. Lähettipariskuntia 

oli mukana kolme: Venäjältä, Etiopiasta ja Mongoliasta.   
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Perhetyön päivät on ollut toinen kesämme vakio-ohjelmista elokuussa jo monen vuoden ajan. Tänä vuonna Lä- 

hetysseuran järjestämät Perhetyön koulutus- ja neuvottelupäivät pidettiin Päiväkummussa. Päi-

ville kutsutaan kotimaan jaksolla olevia lähetystyöntekijöitä, joiden työ tavalla tai toisella    

liittyy perhetyöhön. Päiville saimme vieraaksi Thaimaan luterilaisen kirkon sielunhoitokeskuk-

sen työntekijän Wandee Wajanathawornchain, jonka tapaamisesta erityisesti iloitsimme. Me-

hän olemme lähdössä työmatkalle Thaimaahan syyskuussa. Sovimme Wandeen kanssa, että 

käymme tutustumassa myös hänen työhönsä matkallamme Bangkokiin. 

 

Luennoitsijavieraina päivillä olivat Kaija Maria ja Lari Junkkari Tampereelta. Heidän kanssaan 

vietimme mielenkiintoisen päivän, kun he jakoivat kokemuksiaan myös koulutusmatkaltaan 

Namibiaan. Heidän erityisteemanaan oli ”Seksuaalisuuden ja seksuaalietiikan ymmärtäminen 

eri kulttuureissa ja yhteiskunnissa”. Perhetyön päivillä oli mukana Lähetysseuran työntekijöitä 

seitsemältä eri työalueelta yhteensä 24 henkeä. Tänä vuonna päiville ei tullut mukaan työnteki-

jöitä muista lähetysjärjestöistä, vaikka heitäkin oli kutsuttu mukaan. Kirkon Lähetystyön kes-

kus sen sijaan oli edustettuna. 

 

Valmisteluja Kesän aikana olemme myös valmistelleet tulevan syksyn matkojamme. Tapasimme kesäkuun  

lopulla lähetyskurssitoverimme, Nepalin alue-edustaja Kirsti Kirjavaisen, jonka kanssa teimme 

suunnitelmia marraskuista Nepalin-matkaamme varten. Ja Thaimaahan olemme olleet sähkö-

postiyhteyksissä siellä syyskuussa pidettävään kurssiin liittyen.  Päiväkummusta palasimme 

Helsinkiin yhdessä Thaimaassa työskentelevän Leena Helteen kanssa. Oli hyvä tilaisuus kysel-

lä Leenalta vinkkejä Thaimaan vierailua varten. – Matkustamme Helteen pariskunnan kanssa 

samalla koneella Bangkokiin. 

 

Perheen ym. kuulumisia Laurin perhe palasi Japaniin toiselle työkaudelle kesäkuun lopulla. He aloittelevat siellä työtä  

uudessa seurakunnassa Nishinomiassa. Benjamin on aloittanut toisen luokan kansainvälisessä 

koulussa englanniksi. Helen on menossa japanilaiseen leikkikouluun. Aimi on vielä kotona.  

– Kuopiossa olimme Jounin perheen luona elokuussa saattelemassa Lyydiaa kouluun, Hildaa 

esikouluun ja Amandaa päiväkotiin vanhempien ollessa työssä uuden kouluvuoden alkaessa. 

 – Olemme myös saaneet yhdessä ystävien kanssa viettää juhlia: Heinäkuussa juhlittiin Karttu-

lassa ystäväpariskunnan 55-vuotishääpäivää. Ja elokuun alussa vierailimme Torniossa ystävä-

pariskunnan 40-vuotishääpäiväjuhlassa. 

 

Siunausta syksyynne 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  
- 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: Hanhia pellolla; 2-3) Lähetysjuhlat Varkaudessa, teltassa ja muusikot   

torilla; 4) Lyydia mummolassa; 5) Lyydia ja Benjamin Palmurannassa; 6) Japanin Palmujen matkaansiunaaminen Kirkkonummella; 7) Lau-

rin perhe lentoasemalla; 8-11) Kalajoen avioliittoleiri: ryhmyripalaveri, luento, metsäretki, Palmujen ryhmä; 12-13) Tankarin majakkasaari;  

14) Uimaopetusta hiekkakuopalla; 15) Lettukestit Palmurannassa; 16-20) Kesää Palmurannassa; mökkiä ja pihaa eri puolilta; 21-22) Ystävät  

mökkikylässä; 23-24) Etiopian-vieraiden kanssa Korkeasaaressa; 25-29) Perhetyön päivät: Ryhmäkuva, luentosalista, Thaimaan-vieras;  

30-31) Ystävien 40-vuotishääpäivä Torniossa; 32-34) Lyydia koulutiellä, Hilda eskaritiellä, Amanda päiväkotitiellä elokuussa Kuopiossa. 

”Vanhurskasten polku on kuin sädehtivä valo,  joka kirkastuu kirkastumistaan aina sydänpäivään saakka, San.4:18 

Se, joka tahtoo kulkea vanhurskauden polkua, saa kulkea valossa…. Älä ole huolissasi, vaikka valo vielä näyttää heikolta. Se on kir-
kastuva kulkiessasi eteenpäin. Kunhan vain tahdot hyljätä vääryyden ja pimeyden.  Kirkas valo on valaiseva Jumalan lupauksia, niistä 
tulee tuikkivia tähtiä yössä. Valo on valaiseva tulevaisuutesi tien ja elämän arvoitukset.  Fredrik Wislöff, Levähtäkää vähän, elok 26 pv 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Virkistävästä, kauniista kesästä; 

- Mukavasta ”piilopirtistämme” Palmurannasta; 

- Pääsystämme Kelan TYK- kuntoutukseen; 

- Kalajoen leirin uskollisesta vastuunkantajajoukosta; 

- Innostavista perhetyön päivistä elokuussa;  

- Perhetyön kutsuista eri kirkkoihin; 

- Hyvistä, uskollisista ystävistä; 
 

- Jumalan ihmeellisestä luomistyöstä, minkä näemme 
ympärillämme luonnossa. 

 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Varjelusta syksyn matkoillemme; 

- Viisautta ja oikeita sanoja erilaisilla kursseilla; 

- Perheiden ja avioliittojen puolesta niin Suomessa kuin 

maailmallakin; 

- Syksyn seurakuntavaalien ja Vantaankosken ja Männis-

tön seurakuntien kirkkoherran vaalien puolesta; 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Kurssimatka Thaimaahan 16.9.-1.10. 

* TYK-kuntoutusjakso I Espoon Kaisankodissa 4-15.10. 

* Ensi vuoden ohjelmien suunnittelua syksyn mittaan. 

 


