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  Vantaan Kaivokselassa 12.8.2011 
 
Rakkaat ihmiset, syyskesän tervehdys Vantaalta! 
 

Moni onkin jo ehtinyt kysellä kuulumisiamme, kun edellisestä kirjeestämme on 
kulunut jo jonkin aikaa. Olemme viettäneet kesää Suomessa. Seuraava työmat-
kamme maailmalle on vasta syyskuun puolivälissä. 
 

Kaunis kesä alkaa olla takanapäin. Olemme olleet kiitollisia mahdollisuudesta vähän ”vetää  
henkeä” välillä, vaikka monenlaisia työohjelmiakin kesäämme on taas sisälty-
nyt. Kesäkuussa olimme mukana Lähetysjuhlilla Porissa, heinäkuun ohjelmiin 
kuului avioliittoleiri Kalajoella ja elokuussa olimme SLS:n perhetyön päivillä 
Lohjan Vivamossa. Ohjelmien välillä olemme pitäneet vapaata, nauttineet las-
tenlasten ja vanhempiensakin seurasta, tavanneet ystäviä. 

 
Lähetysjuhlat Porissa Sää suosi juhlijoita, joita oli taas kokoontunut sankoin joukoin lähetyksen  

asialle. Juuri tullut Lähetyssanomat kertoi, että Lähetysjuhlilla siunattiin työ-
hön ennätysmäärä uusia lähetystyöntekijöitä. Se on iloinen asia tällaiselle van-
halle lähetystyöntekijälle. Työ jatkuu uusin voimin.  
 
Perinteisiin kuuluu, että juhlilla järjestetään etiopianlähettien kokoontuminen. 
Sitä ei löydy painetusta ohjelmasta, mutta aina se vain jotenkin järjestyy! Meitä 
oli taas koolla iso joukko vaihtamassa kuulumisia. 
 
Osallistuimme ensin Lähetysteologiseen symposiumiin, missä mm. tapasimme 
uuden nepalilaisen ystävämme, juristi Bishnu Gurungin. Hän oli yksi sym-
posiumin puhujista. Hän kyseli, milloin tulemme taas käymään Nepalissa! 
 
Lähetysjuhlilta saimme mukaamme kaksi iloista tyttöä Kuopiosta, Lyydian ja 
Hildan, jotka lähtivät kanssamme mummolaretkelle muutamaksi päiväksi. Poi-
kamme Jouni kun oli juhlilla mukana perheineen. 
 

Avioliittoleiri Kalajoella Heinäkuussa olimme taas avioliittoleiriä pitämässä Kalajoella. Laskimme, että  
tämä oli 17. peräkkäinen kesä, kun olemme olleet avioliittoleireillä vastuuteh-
tävissä. Niinpä iloitsemme siitä, että tänä kesänä leirin päätyttyä saimme ojen-
taa viestikapulan seuraavalle jatkossa lähettiryhmistä huolehtivalle työtoveripa-
riskunnalle, Marja ja Jussi Hankelalle. 
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Leiri oli täysi, kokonaisvahvuus nousi lähes sataan. Leiriläispariskuntia oli 17, 
ryhmänvetäjäpareja 6. Lisäksi oli suuri joukko lapsia ja lastenleirin ohjaajia.  
Enempää opistolle ei olisi majoitukseen mahtunutkaan. Lähetystyöntekijöille 
oli tänäkin kesänä kaksi omaa pienryhmää, joista me vedimme toisen, Botswa-
nassa työssä olleet Haltiat toisen. 

 
Mansikkamaitoa Karttulassa 

 
Kalajoelta matkasimme Tornion kautta Kuopioon nimikkoseurakuntavierailul-
le. Karttula on liittynyt Kuopion Kallaveden seurakuntaan. Tämä olikin en-
simmäinen lähettivierailumme tuossa seurakunnassa. Saarnasimme messussa 
Syvänniemen kirkossa. Sieltä siirryttiin Karttulan seurakuntakotiin lähetys-
lounaalle, missä jälkiruokana tarjottiin mansikkamaitoa.  
 
Lähetyksen mansikkamaidolla on Karttulassa pitkät perinteet. Ensimmäinen 
kerta oli kesällä 1974, jolloin me olimme jo lähteneet Etiopiaan. Tilaisuudessa 
oli mukana silloinen Karttulan kirkkoherra Matti Komulainen, nyt jo eläkkeel-
lä, vaimonsa Eeva-Liisan kanssa. He olivat aikoinaan alkuunpanijoina tälle pe-
rinteelle. 
 

Perhetyön päivät Vakituisiin kesän ohjelmiimme on jo kymmenen vuoden ajan kuulunut Lähe- 
tysseuran järjestämät perhetyön koulutus- ja neuvottelupäivät. Tänä vuonna 
päivät järjestettiin Lohjan Vivamossa. Kuten jo monina vuosina, näillekin päi-
ville oli kutsuttu perhetyöstä kiinnostuneita tai sitä tekeviä työntekijöitä kaikis-
ta lähetysjärjestöistä. Iloitsimme siitä, että kutsu otettiin hyvin vastaan: osallis-
tujia oli neljästä kirkon lähetysjärjestöstä, (SLS, SEKL, ELK ja SLEY) kaikki-
aan 33 henkeä. Yhdessä todettiin, että tässäkin asiassa yhteistyö on voimaa ja 
verkostoituminen on tärkeää! Mukana oli myös koulutussihteeri Kirsti Sirviö 
Kirkon lähetystyön keskuksesta. 
 
Ulkomaisena vieraana tänä vuonna oli mukana työtoverimme ja yhteistyö-
kumppanimme Israelista, Lena Levin. Hän kertoi työstään vaikeassa perheti-
lanteessa elävien ihmisten kanssa Jerusalemissa, SLS:n Shalhevetja-keskuksen 
yhteydessä toimivassa kriisityön toimipaikassa. 
 
Vierailijana päivillä oli myös koulutussihteeri Arja Seppänen Kirkon perheasi-
ain toimistosta. Hänen aiheenaan oli ”Minäkö perhetyöntekijä?” 
 
Päivät olivat innostavat ja rohkaisevat. Vivamon toimintakeskus antoi kaikin 
puolin hyvät puitteet kokoontumisellemme. Pääsimme seuraamaan myös Vi-
vamon Raamattukylän Tuhlaajapoika-näytelmää, mikä aihepiiriltään sopi erin-
omaisesti päiviemme teemaan.  
 
(Jos et vielä ole tutustunut Raamattukylän toimintaan, siellä kannattaa vierailla. 
Valitettavasti tämä kesän esitykset ovat ohi, mutta suosittelen sitä ensi kesän 
ohjelmiinne!) 
 

Ystävien kohtaamista Kesäaika on suonut mahdollisuuden myös tavata sukulaisia ja ystäviä. Heinä- 
kuussa vierailimme Torniossa pitkäaikaisen ystäväpariskunnan luona. Olimme 
siellä mukana myös yhteislaulutilaisuudessa Lähetysaitalla! Kangasalla Ilkon 
leirikeskuksessa kokoonnuimme heinä-elokuun vaihteessa Kalannin Palmujen 
sisarustapahtumaan. 
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Siirtolapuutarhamökkimme on myös vetänyt puoleensa aina, kun siihen vain on 
ollut mahdollisuus. Se on tänäkin kesänä ollut hyvä levähdyspaikka ja henki-
reikä kaiken touhun keskellä. Siellä myös lastenlapset ovat viihtyneet leikki-
mökissä touhuten. 
 

Syksyn ja ensi vuoden suunnittelua 
 

Kaiken kesää olemme myös sähköpostitse hoitaneet yhteyksiä eri puolille maa-
ilmaa. Syksyn ohjelmissamme suuntaamme Aasiaan. Jos Jumala suo, matkus-
tamme syyskuun puolivälissä samalla reissulla Kambodzhaan, Singaporeen ja 
Thaimaahan. Kussakin maassa viivymme noin viikon. Ja vielä myöhemmin 
syksyllä marraskuun puolivälin paikkeilla lennämme Nepaliin kuukaudeksi. 
 
Kiinnostus perhetyöhön on virinnyt eri puolilla maailmaa, Lähetysseuran yh-
teistyökirkoissa. Tämän työn toteutumisessa tarvitsemme myös teidän, lähettä-
jiemme apua niin esirukouksin kuin taloudellisestikin. Kiitos siitä, että olette 
mukana toteuttamassa Jeesuksen lähetyskäskyä. 

 
 

Hyvän Jumalan runsasta siunausta ja hyvää huolenpitoa toivotellen 
 

Anna-Kaarina (ja Matti) 
 

HUOMAA: Sivulla 4 on jälkikirjoitus, eli kirjeen jatko-osa 
  

 
Aurinkoisin kevätkesän 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: Muurahaiset keollaan Kalajoella; 2-5) Porin lähetysjuhlat kesäkuussa;  
6-9) Avioliittoleiri Kalajoella heinäkuussa; 10) ”Lähetyksen rantakala”, ”Lähetyksen mansikkamaidon” edeltäjä Karttulassa elokuussa 1974; 
11-19) SLS:n Perhetyön päivät Vivamossa elokuussa; 20) Vivamon Raamattukylän näytelmä ”Tuhlaajapoika”; 21-22) Perhetyön päivien 
Israelin-vieras Lena Levin konsertoimassa Vivamossa ja vieraana Palmuilla Vantaalla; 23) Palmut ulkomailla: Haaparannalla, Tornion  
vastarannalla; 24) Kalannin Palmujen sisarustapaaminen heinäkuussa Kangasalla; 25-26) Mä oksalla ylimmällä oon Harjulan seljänteen…  
27-28) Ystäviä-työtovereita Palmurannassa Vantaanjoen varressa; 29-32) Lastenlapsia Palmurannassa; 33-34) Kesän kukkia Palmurannassa; 
35) Saksalaisystävien kanssa Helsingissä; 36) Kalevi Lehtinen saarnaa Vivamossa juhannuksena 2011; 37) Marjoja Palmurannassa;  
38-39) Vanha Kirurginen sairaala Helsingissä. 
 

 

”Ihmisen aika on mennyttä, tätä päivää ja tulevaa. Jumalan aika on toisenlaista – aina on nyt. 
Ihmettele ihmisten ja luomakunnan moninaisuutta. Missä kaikessa voit nähdä heijastuksia Jumalan kirkkaudesta? 

Mieti, miten sinä voit heijastaa taivaallista valoa. Toimi niin!”          
 

Kaarina Hakkarainen, Tarja Rae, Matkakirja Hiljaisiin hetkiin, s. 73 
 
 

 ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Kauniista, lämpimästä kesästä; 
- Hyvästä avioliittoleiristä Kalajoella, tulevien leirien vas-

tuunkantajista; 
- Innostavista Perhetyön päivistä Vivamossa; 
- Perhetyölle syttyneistä työntekijöistä eri maissa; 
- Lähetystyön uskollisista tukijoista seurakunnissa; 
- Uusista kirkkoherroista Kuopion Männistössä (Aulikki 

Mäkinen) ja Vantaankoskella (Hannu Pöntinen); 
- Syyskesän runsaasta marjasadosta monin paikoin; 
- Toimivasta terveyden- ja sairaanhoidosta Suomessa; 
- Anna-Kaarinan hyvin alkaneesta toipumisesta, ja  

 

-  Siitä, että Jumala pitää omistaan huolen. 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Itä-Afrikan nälkäkatastrofin uhrien puolesta ja 
- Pikaisen ja riittävän avun löytymisen puolesta; 
- Suomen kirkon lähetystyön ja lähetysjärjestöjen puolesta; 
- Siilinjärven kirkkoherranvaalin puolesta syyskuussa; 
- Anna-Kaarinalle toipumista ja edelleen voimistumista; sai-

rausloma jatkuu 2.10. asti. 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Matti yksin: Perhetyön matka Kambodzhaan 16-24.9., 
Singaporeen 24.9.-1.10. ja Thaimaahan 1-12.10.  
* Tulevien yhteisten matkojen suunnittelu: Nepal viikoil-
la 46-49,-11; Israel viikoilla 6-9, 2012; Tansania viikoilla 
15-18, 2012, jne. jos Jumala suo ja elämme. 
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J.K. – JÄLKEEN KIRJOITETTU, Vantaalla 31.8.2011  
 

(Matti jatkaa) 
 
Suunnitelmamme muuttuivat äkkinäisesti elokuussa, kun lääkärit päättivät, että Anna-
Kaarinalle tulee pikaisesti suorittaa leikkaus. 18.8. hänelle tehtiin haimaleikkaus Mei-
lahdessa, Helsingissä. Kaikkiaan Anna-Kaarina oli sairaalassa 10 päivää.  
 
Olemme kiitolliset siitä, että leikkaus onnistui, ja että ns. tähystysleikkaus riitti, eli ei 
tarvittu suurempaa ja vaarallisempaa avoleikkausta. Kasvain poistettiin kirurgin suun-
nittelemalla tavalla, ja eilen saimme tiedon, että kasvain oli hyvänlaatuinen – kiitos 
Herralle! Toipuminen on hyvällä alulla, voimat vain ovat kovin vähissä.  
 
Meillä on liput valmiina 16.9. alkavalle Kambodzhan-Singaporen-Thaimaan  
–matkalle. Lääkärit eivät, toisin kuin leikkaava kirurgi oli ennakolta arvioinut, ole an-
taneet Anna-Kaarinalle lupaa matkustaa syyskuussa - hänen sairauslomansa jatkuu 
2.10.2011 asti. Näin ollen olemme päätyneet siihen, että Matti tekee tämän lähes neli-
viikkoisen matkan yksinään.  
 
Esirukousten varassa olemme tähänkin asti eläneet ja työtämme tehneet. Kiitos teille 
monille, jotka olette kantaneet meitä, myös näinä elokuun viikkoina. Esirukouksille on 
yhä kovasti tarvetta: että Matti selviytyisi syys-lokakuun matkan haasteista, ja Anna-
Kaarina vahvistuisi niin, että voimme yhdessä lähteä marraskuun puolivälissä neli-
viikkoiselle Nepalin-matkalle. 
 
Entistäkin ajankohtaisemmaksi ja tarpeellisemmaksi olemme näinä aikoina kokeneet 
noudattaa apostoli Jaakobin neuvoa, kun puhumme tulevista suunnitelmistamme: 
”Näin teidän tulisi sanoa: "Jos Herra tahtoo, niin me elämme ja teemme sitä ja sitä." 
(Jaakob 4:15). 
 
Työ on Herran. Hän pitää huolen niin työstään kuin sen tekijöistäkin. Siihen luotam-
me, siitä iloitsemme. 
 
Rukousterveisin, Matti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jaakobin kirje, 4: 13–15 
 
Väärä itsevarmuus  
 
13. Kuulkaa nyt, te jotka sanotte: "Tänään tai huomenna me lähdemme 
siihen ja siihen kaupunkiin, viivymme siellä vuoden, teemme kauppoja ja 
keräämme hyvät voitot."  
14. Ettehän te tiedä, mitä huomispäivä tuo teidän elämäänne! Savua te 
olette, joka hetken näkyy ja sitten haihtuu.  
15. Näin teidän tulisi sanoa: "Jos Herra tahtoo, niin me elämme ja teem-
me sitä ja sitä." 

 


