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Aurinkoiset terveiset Pyhältä maalta! 
 

Lensimme tänne Israelin aurinkoon ja lämpöön keskiviikkona 14.8. Istanbulin kautta. 
Suomessa oli viileää ja pilvistä lähtiessämme. Tässä maassa on aurinkoa ja lämmintä 
riittänyt. Kaksi viikkoa yhteensä kolmen viikon reissustamme on jo takana. Olemme 
tavanneet monia ihmisiä, pitäneet pari kurssia jne. Mutta aluksi pieni katsaus kuluneen 
kesän tapahtumiin! 
 

Lähetysjuhlat pidettiin tällä kertaa Helsingissä. Juhlien alla tiedotusvälineissä käytiin vilkasta kes- 
kustelua juhlilla työhön siunattavista uusista lähtijöistä. Etukäteishuomiota siis riitti! 
Juhlien yhteydessä järjestettiin Missiologinen symposium, missä puheenvuoroja käyt-
tivät mm. juhlien ulkomaiset vieraat. Mukana oli Etiopian vieras, Mekane Yesus -
kirkon ensimmäinen naispappi, teologian tohtori Bekure Daba. Juhlien eri vaiheissa 
saimme olla hänen seuralaisinaan ja tulkkeinaan. Se oli mieluisa tehtävä, sillä tun-
nemme pastori Bekuren jo vuosien takaa! Juhlilla oli mukana myös Lähetysseuran 
Etiopian toimiston asiainhoitaja Kassa Haile-Mariam, jonka haastattelu oli kesän Lä-
hetyssanomissa. 
 
Juhlien päätyttyä pidettiin vielä perinteiseen tapaan Etiopian-lähettien tapaaminen, 
missä saatiin tuoreita kuulumisia työalueelta. Jounin tytöt jäivät luoksemme viikoksi 
juhlien jälkeen. Koko Jounin perhe oli mukana Lähetysjuhlilla, mikä on tullut heille jo 
tavaksi. 
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Avioliittoleiri Kalajoella heinäkuussa 
 

Viime vuonna jo olimme päättäneet ”jäädä eläkkeelle” avioliittoleirin tehtävistä, mutta 
tänä vuonna meitä pyydettiin vielä sinne pitämään luentoa ja huolehtimaan parista 
muustakin tehtävästä ohjelmaan liittyen. Niinpä sitten ajoimme halki Suomen Kalajo-
en tutuksi käyneelle opistolle viikonlopuksi leirin päätöspäiviksi. Nuo pari päivää lei-
rillä vahvistivat mielessämme päätöstä siirtyä sivuun, sillä nuorempi polvi on hyvin 
ottanut leirivastuun kannettavakseen. Aika aikaa kutakin! 
 
 

Perhetyön päivät elokuussa  Lähetysseura on järjestänyt joka kesä perhetyön koulutus- ja neuvottelupäiviä vuodes-
ta  2002 alkaen. Niille on kutsuttu ulkomaantyöntekijöitä, jotka työssään kohtaavat 
perheitä. Päivät ovat kuuluneet joka kesä meidän ohjelmiimme. Olemme olleet niitä 
järjestämässä jo silloin, kun varsinainen työmme vielä oli Etiopiassa. Tänä kesänä päi-
vät järjestettiin kolmatta kertaa Lohjan Vivamossa, mikä antaa loistavat puitteet ko-
koontumiselle. Joka vuosi olemme liittäneet ohjelmaamme myös osallistumisen jo-
honkin Raamattukylän näytelmään. Tämänkertaisten päivien teema oli ”Perhetyön pa-
likat”. Kataja ry:n toiminnanjohtaja Liisa Välilä oli ensimmäisen päivän vieraana joh-
dattelemassa työskentelyä Parisuhteen palikoihin liittyen ja puhui perhetyöstä laajem-
maltikin. Liisan esitys oli hyvä johdanto päivien työskentelylle. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Luento Kalajoen avioliittoleirillä - ja Vivamon Raamattukylän näytelmää seuraamassa Perhetyön päivien päätteeksi. 

 
 
Avioparikurssi Bethlehemissä 
 
 Vajaa viikko perhetyön päivien jälkeen olimmekin sitten jo täällä Israelissa! Lensim-

me tällä kertaa Turkish Airlines’illa Istanbulin kautta Tel Aviviin. Aikataulu oli hyvä: 
ei liikaa odottelua koneen vaihdossa, ja saapuminen perille illansuussa. Kaksi ensim-
mäistä yötä majoituimme hotellissa Jerusalemissa. Sieltä matkustimme Bethlehemiin, 
missä yövyimme Luterilaisen Christmas-kirkon vierastalossa. Työtoverinamme Beth-
lehemissä oli diakonissa Raeda Mansour, joka oli hoitanut kurssin käytännön järjeste-
lyt. Hänen kanssaan on ilo tehdä yhteistyötä. 
 
Bethlehemissä pidimme avioparikurssin yhdeksälle palestiinalaispariskunnalle. He 
kaikki ovat kristittyjä eri kirkkokunnista: luterilaisia, katolisia, kreikkalaiskatolisia ja 
ortodokseja. Ryhmä on varsin kiinteä, sillä he ovat kokoontuneet yhteen kuukausittain 
useamman vuoden ajan. Tapasimme heitä jo edellisellä matkallamme viime vuonna. 
Oli mukava tavata uudelleen. Yhdessä pohdimme parisuhteen keskeisiä kysymyksiä: 
Mikä on avioliiton perusta? Mitä odotan avioliitolta? Puhuminen ja kuuntelu; Tuntei-
den merkitys; Arkirakkaus ja Anteeksiantamus. Ensimmäinen osio oli lauantaina ilta-
päivällä, toinen sunnuntai-iltapäivällä ja päätösjakso seuraavana torstaina. Iloksemme 
kaikki tulivat mukaan vielä torstai-iltanakin. Yksi kurssilaisista innostui: ”Eikö me 
voitaisi pitää ensi vuonna jatkoa tälle kurssille vaikka Suomessa!” 
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Jerusalemin kohtaamisia Bethlehemin kurssin jälkeen matkustimme bussilla takaisin Jerusalemiin, missä maja-

paikkanamme oli ensimmäiseltä matkaltamme tuttu Ruotsin kirkon teologinen insti-
tuutti. Siellä oli vapaaehtoisena nuori nainen, jonka kanssa välillä puhuimme vähän 
suomeakin. Hän oli kotoisin Ruotsin Tornionjokilaaksosta ja puhui meänkieltä. 

 
Jerusalemissa tapasimme suomalaisia työtovereitamme. Joukko on paljon muuttunut 
viime vuodesta. Lähetysseuran uusi aluepäällikkö Eeva-Maria Stayton on kiinnostunut 
perhetyöstä ja näkee sen yhtenä tärkeänä mahdollisuutena ajatellen työn kehittämistä 
Israelissa ja Palestiinalaisalueilla. Hän oli kovin lämpimästi toivottamassa meitä terve-
tulleiksi, kun tapasimme ensimmäisen kerran heti tuloamme seuraavana päivänä. Ja 
hän oli myös mukana Bethlehemissä ennen kurssia pidetyssä neuvottelussa. Saimme 
tutustuttaa hänet Raedan kanssa ja keskustella mahdollisesta yhteistyöstä jatkossa. – 
Yksi tärkeä osa työtämme onkin kaikkialla perhetyössä mukana olevien verkostoitu-
misen tukeminen. 
 
Tapasimme myös lyhyesti Machaseh-järjestön johtajan Lena Levinin, joka meidät 
alun perin Israeliin kutsui kouluttamaan. Hän oli juuri palannut Sveitsistä joltain kurs-
silta ja oli jäämässä lomalle ennen seuraavaa ulkomaanmatkaansa. Hänellä tuntuu ole-
van suhteita ympäri maailmaa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Avioparikurssi meneillään Bethlehemissä; Neuvottelu perhetyön tulevaisuudesta Palestiinalaisalueilla: oik. Raeda ja SLS:n aluepäällikkö 

 
 
Tapaamisia etiopialaisten kanssa 
 
Natania Toinen kohderyhmä matkallamme oli etiopialaiset. Tai oikeastaan ensimmäinen, sillä  

juuri etiopialaisperheitä auttamaan meitä alun perin tähän maahan pyydettiin. Heidän 
kanssaan olimme Nataniassa olevassa seurakunnassa matkan toisena viikonloppuna. 
Viime vuonna pidimme koulutusta kuuden eri etiopialaisseurakunnan edustajille. Tänä 
vuonna heidän kutsumisensa yhteen ei onnistunut. Etukäteissuunnittelu ei ole tämän 
ryhmän vahva alue, ja viime hetken kutsulla he eivät lähteneet mukaan. Opetimme siis 
vain Natanian seurakunnan ihmisiä. Pieni joukko oli koolla ensin perjantai-iltana ja 
sitten vähän isompi lauantain sapattikokouksessa. Perjantai-illan sapattiaterialla saim-
me olla seurakunnan pastorin, Rivkan, kotona. 
 

Hääiloa Jerusalemissa meille järjestyi sitten vielä toinen mahdollisuus tavata etiopialaisia.  
Meidät kutsuttiin siellä alun perin etiopialaisten yksinhuoltajaäitien raamattupiiriin 
Shalhevetjah-keskuksessa. Tilaisuuden luonne kuitenkin pikku hiljaa muuttui, sillä 
meille kerrottiin, että mukaan on tulossa myös mahdollisesti joitain nuoria pariskuntia. 
Kun sitten odottelimme tilaisuuden alkua, ihmettelimme, kun paikalle tuli myös hep-
reankielisiä messiaanisen seurakunnan jäseniä. He eivät osanneet amharaa, joten 
aloimme jo mielessämme pohtia, millä kielellä oikeastaan tulemme opettamaan. Mo-
net tulijoista toivat tullessaan erilaisia ruokia: isoja injerapinoja ym. Ja monet olivat 
pukeutuneet juhlavaatteisiin. Ihmettelymme vain kasvoi! – No, amharaksi vihdoin 
opetimme kristillisestä perhe-elämästä. Ja vasta tilaisuuden päätyttyä meille selvisi, et-
tä olimme mukana hääjuhlassa! 
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”Ei elämäni muutu murehtimalla. Minulla on, mitä annat, joka päivälle tarpeeksi. 
Ei elämästäni puutu mitään. Sinä aina kannat minua ja tiedät kaikki tarpeeni.  

Siksi saan nytkin rukoilla: Anna minulle luottavaa uskoa” 
Hakkarainen, Rae, Matkakirja Hiljaisiin hetkiin 

 

Etiopiassa on tapana, että kaksi viikkoa häistä morsiamen vanhemmat järjestävät nuo-
relle parille häiden jatkojuhlan. Nyt järjestäjänä ei ollut morsiamen suku vaan ystävät 
ja seurakunta. Paikalla oli nuoripari, joka oli kaksi viikkoa aiemmin mennyt naimisiin! 
Oli vahinko, ettemme etukäteen tienneet tilaisuuden luonnetta. Olisimme toki puhu-
neet jotain myös suoremmin nuorelle parille osoitettuna. – Tilaisuuden jälkeen meidät 
ohjattiin kunniapaikalle hääparin pöytään. Herkkuja oli tarjolla runsaasti. Pääsimme 
siis illan päätteeksi vielä etiopialaiseen pitopöytään. Elämä on yllätyksellistä! 
 

Lisää matkakuulumisia saatte toivottavasti seuraavassa kirjeessämme, kun Matti jatkaa matkakertomustamme. 
 Kiitos mukana kulkemisestanne niin rukouksin kuin myös työtä taloudellisesti tukien. 
 terveisin 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.suomenlahetysseura.fi/ls_fi/ 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 

TÄMÄN KIRJEEN KUVAT (nettiversiossa nämä kaikki), A) SUOMESTA KESÄLLÄ 2013: 
1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Pikkusiili Palmurannassa, Vantaanjoen varrella; 2-3) Pastori Bekure ja Palmut Lähetysjuhlilla Helsin-
gissä… ja Palmurannan takapihalla; 4) Etiopianlähettien tapaaminen lähetysjuhlilla 2013; 5-6) Kassa-ystävämme vieraana Ukonpolun-
kodissamme… ja Jounin tyttöjen kanssa Palmurannan leikkimökissä; 7-8) Kuopion lastenlapsemme vierailulla Anna-Kaarinan Kirsti-tädin 
luona Myyrmäessä; 9) Saulin pojat Palmurannan lähellä, Viherkummun mökkikylän tienvarressa; 10) Ben-ystävämme Palmurannassa;  
11) Anna-Kaarinan leipomuksia, itse poimittuja mustikoita mukana; 12) Luennolla Kalajoen avioliittoleirillä… ja sillä reissulla myös Lohta-
jan Ohtakarissa meren rannalla; 14) Luontokirkko Karunginjärven rannassa, Tornionjokivarressa; 15) Anna-Kaarina ja Mervi, koulukaveruk-
set Torniossa; 16-17) Mustikkareissulta Savitaipaleen Paassalon saaresta; 18) Kalannin Palmujen sisarustapaaminen 2013 Jyväskylässä; 
19-21) SLS:n Perhetyön päiviltä Lohjan Vivamosta, ja 22) Vivamon Raamattukylän ”Kalastajat”-näytelmä Perhetyön päivien päätteeksi. 
TÄMÄN KIRJEEN KUVAT (nettiversiossa nämä kaikki), B) ISRAELISTA JA PALESTIINASTA SYYSKESÄLLÄ 2013: 
23) Istanbulissa, matkalla Israeliin; 24-25) Perhetyön suunnittelua SLS:n Shalhevetyah-keskuksessa Jerusalemissa… ja Raedan toimistossa 
Bethlehemissä; 26) Bethlehemin Diar-keskuksen johtaja, past. Mitre Raheb, perheohjelman johtaja Raeda, Palmut; 27-35) Avioparikurssilta 
Bethlehemistä; 36) Raeda ja Anna-Kaarina; 37-38) Diar-keskus Bethlehemissä; 39-41) Christmas-kirkko Bethlehemissä; 42-43) Etiopialais-
ten seurakunta Nataniassa; 44) Messiaaninen seurakunta Jerusalemissa; 45) Nuoripari juhla-aterialla, sekä 46) Näkymä Bethlehemistä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etiopialaisten seurakunnassa Nataniassa; Näkymä Diar-keskuksen vierashuoneesta Bethlehemiin.  

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Syksyn kuulaudesta ja vuodenaikojen vaihtelun tuomas-
ta rikkaudesta; 

- Hyvästä työmatkasta Israeliin ja Palestiinalaisalueille; 
- Siitä, että Lähi-idän rauhattomuus ei millään tavalla hai-

tannut meidän matkaohjelmiamme; 
- Diakonissa Raeda Mansour’ista ja hänen perheestään; 
- Bethlehemin Nuorten perheiden ohjelmasta; 
- Kohtaamisista eri ihmisten kanssa matkallamme; 
- Siitä, että Herralla on paljon uskollisia seuraajia;  
- Varjeluksesta liikenteessä matkoillamme; 
- Terveydestä ja riittävästä määrästä voimia, niin että näi-

tä matkoja jaksaa tehdä. 
  

- Siitä, että huomispäivämme on Herramme hoidossa!

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Rauhaa Lähi-itään; 
- Perhetyön suunnitelmien puolesta Israelissa ja Palestiina-

laisalueilla; 
- SLS:n yhteistyöjärjestöjen puolesta Israelissa; 
- Israelissa asuvien etiopialaisperheiden puolesta; 
- Machaseh-järjestön tekemän perhetyön puolesta; 
- SLS:n työntekijöiden puolesta Lähi-idässä; 
- SLS:n perhetyön jatkosuunnittelun puolesta; 
- Kaikkien lähetysjärjestöjen työn puolesta; 

 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* ”Kuntoremontin” seurantajakso Vuokatissa 13-15.9.; 
* Helsingin etiopialaisseurakunnan aviopariviikonloppu 
lokakuussa; *Tansanian matka loka-joulukuussa 

 


