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   Kaivokselassa 27.8.2014 
 

Rakkaat ihmiset, syksyisen sadepäivän tervehdys teille pitkästä aikaa. Kesä on vaihtumassa syksyyn.  
On taas aika ryhtyä suunnittelemaan syksyn ohjelmia. Meillä on alkamassa viimeinen 
työsyksymme. 40 vuoden taival lähetystyöntekijänä alkaa olla ohi. 
 
Olemme viettäneet erilaisen, virkistävän kesän. Lähetysjuhlien jälkeen kesäkuun alku-
puolella muutimme siirtolapuutarhamökillemme ja vasta viime viikolla palasimme ta-
kaisin kotiin. Olemmehan toki käyneet täällä välillä asioita hoitamassa, sillä esim. tie-
tokonetta emme ole mökille vieneet. Mutta yöt vietimme silti mökillä. 
 

40 vuotta 19.8.2014 tuli täyteen neljäkymmentä vuotta siitä, kun nuorena perheenä puolitoista-  
vuotiaan tyttäremme kanssa lähdimme ensimmäisen kerran Etiopiaan. Paljon on ta-
pahtunut sen jälkeen. Etiopian vuosien jälkeen olemme saaneet vielä käydä perhetyön 
koulutusmatkoilla monissa eri maissa. Olemme saaneet elää rikkaan elämän, vaikka 
välillä on ollut vaikeitakin aikoja. Jumala on lupauksensa mukaan pitänyt huolen ja 
antanut kullekin päivälle tarvittavan voiman ja viisauden. Kiitos teille, ystävät, jotka 
olette kulkeneet tätä lähetysmatkaa kanssamme kaikki nämä vuodet.  
 

Kristillisiä kesäjuhlia Tänä kesänä olemme kiertäneet kesäjuhlilla. Kierroksemme alkoi Lähetysjuhlilta Vaa- 
sassa. Olimme siellä mukana myös lähetysteologisessa symposiumissa, mistä jäi eri-
tyisesti mieleen Etiopian-työtovereittemme Kirsi ja Risto Leikolan kuvaus työstään 
syrjittyjen kansanryhmien parissa. – Uusien lähetystyöntekijöiden työhönsiunaaminen 
oli taas yksi juhlien kohokohdista. Tansanialainen maasai-kuoro toi juhlille kansainvä-
listä väriä. Juhlilla oli mukana myös poikamme Jouni perheineen Kuopiosta. Saimme-
kin juhlilta mukaamme kolme tyttöä viikoksi mummolavierailulle, kuten jo monena 
kesänä. Perinteitä on tärkeää luoda. 
 
Kylväjän kesäpäivät Korsossa ja Sanan Suvipäivät Klaukkalassa olivat niin lähellä 
Vantaata, että vierailimme molemmilla juhlilla. Heinäkuun alkupuolella oli sitten 
Kansanlähetyspäivien vuoro. Ne pidettiin Jyväskylässä. Ja kesäjuhlakierroksemme 
päättyi Länsi-Suomen rukoilevaisten Herännäisjuhliin Laitilassa. Siellä meitä oli pyy-
detty puhumaan lähetysseuroissa. Yksi kesäjuhlien suuri anti on ystävien tapaaminen. 
Kaikilla juhlilla tapasimmekin ihmisiä, joiden kanssa oli hyvä pysähtyä hetkeksi ja 
vaihtaa kuulumisia. Juhlilla voi kokea olevansa osa Jumalan suurta perheväkeä! 
 
Heinäkuun viimeisenä viikonloppuna olimme Turussa, missä pidettiin kansainvälinen 
Mennään eteenpäin -avioparityön (ME) kesätapaaminen. Siellä tapasimme niin suo-
malaisia ystäviä kuin ulkomailta tulleita vieraitakin. Saimme olla mukana ryhmän   
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vetäjinä pienryhmässä, missä oli (meidät mukaan lukien) kaksi suomalaisparia sekä 
tanskalainen ja amerikkalainen pariskunta. Kaikkia meitä yhdisti puhujaparina toimi-
minen ME-viikonlopuissa. Oli mielenkiintoista tutustua uusien pariskuntien kanssa, 
joilla kaikilla oli halu toimia avioliittojen parhaaksi omissa maissaan. 
 

Sukulaistapaamisia Kesä on myös erilaisten sukukokoontumisten ja -vierailujen aikaa. Mekin tapasimme  
niin Matin kuin minunkin sisaruksia perhekuntineen. Erityinen ilonaihe tänä kesänä 
oli Laurin perheen saapuminen heinäkuussa vuoden kotimaanjaksolle Japanista. – 
Kaikki lastenlapsemme yhtä lukuun ottamatta ovat olleet meillä mökillä yökylässä. On 
vietetty syntymäpäiviä ja muuten vain kokoonnuttu yhteen. 
 
Kaikki kolme poikaamme juoksivat maratonin Helsingissä. Me saimme olla kannus-
tamassa heitä reitin varrella. 
 

Tansanian vieraita Kesäkuussa saimme vieraaksemme tansanialaisryhmän, joka oli kiertänyt Lapuan  
hiippakuntaa Hanna Oja-Nisulan kanssa. Ryhmä oli palaamassa kotiin Tansaniaan. 
Tarjosimme heille lounaan ennen kuin he lähtivät lentoasemalle. Hanna ja yksi ryhmä-
läisistä vaimonsa kanssa oli ollut mukana perhetyön kouluttajakurssillamme Tansa-
nian Mafingassa. Oli mukava tavata heitä nyt Suomessa. Vieras kertoi, miten perhe-
asioita pidetään esillä hänen hiippakuntansa nuorisotyössä. 
 

Perhetyön Strategiapäivät Elokuussa oli sitten taas aika ryhtyä miettimään työhön liittyviä asioita. Päiväkum- 
mussa pidettiin Lähetysseuran perhetyön strategiapäivät, missä työskentelyn pohjana 
oli kansainvälisen perhetyön ohjelmasta tehty evaluaatio. Evaluaatiossa oli haastateltu 
niin yhteistyökumppaneiden perhetyössä mukana olleita kuin myös Lähetysseuran 
omia työntekijöitä. Palaute oli rohkaisevan myönteistä. Yhteistyötä ja koulutusta toi-
vottiin jatkossakin perhetyön saralla. 
 
Päivillä oli mukana 24 SLS:n työntekijää, suurin osa Helsingin toimiston kirkollisen 
työn yksiköstä. Kaksi päivää pohdimme yhdessä, miten työ jatkuu tästä eteenpäin, kun 
Palmut ovat jäämässä eläkkeelle. Ilmapiiri oli innostunut ja rohkaiseva. Perhetyö jat-
kuu maailmalla ja sitä pidetään tärkeänä. Eli teidänkin tukeanne Lähetysseuran perhe-
työlle tarvitaan edelleen, vaikka meidän työsuhteemme päättyy.  
 

Nimikkoseurakuntavierailuja Savossa ja Vantaalla 
 

Loppuvuoden aikana vierailemme niissä nimikkoseurakunnissamme, missä emme ke-
väällä käyneet. Syyskuussa olemme Kuopion Kallaveden seurakunnassa, lokakuussa 
Pieksämäellä ja marraskuussa Siilinjärvellä. Vantaankosken seurakunnan ohjelmat 
ovat vielä sopimatta. Toivottavasti tapaamme mahdollisimman monia teistä, ystävät, 
näillä vierailuillamme. 
 
Siunausta syksyynne, lähetysterveisin Anna-Kaarina (ja Matti) 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                 (Kuvat yllä) Pyöräretkillä Helsingin-Vantaan seuduilla; kotilo Palmurannassa, Herännäisjuhlilla Laitilassa; 
                Lähetysjuhlilla Vaasassa; Heurekassa Vantaalla; M.E. - marssilla Suomen Turussa, ja Näkymä Savitaipaleen Kuolimojärveltä 
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”Jeesus sanoo: Luota minuun kiireisen päivän keskellä. Sisäinen rauhasi - rauha minun lähelläni - ei järky siitä,  
mitä ympärilläsi tapahtuu. Vaikka elätkin täällä maan päällä, sinun sisäinen elämäsi perustus on ikuisuudessa.  

Etsi minun kasvojani, ja minä annan sinulle minun rauhani. Älköön sinun sydämesi olko levoton,  
älä pelkää. Minun rauhani on sinulle kylliksi.” 

                                                                                      

 Sarah Young, Jesus Calling (Jeesus kutsuu) 
 
 
 
 

 

 

 
  
 
 

- 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): 
1-4) KUUKAUDEN LUONTOKUVAT: Punaherukkasatoa ja kotilo Palmujen siirtolapuutarhamökillä Vantaanjoen varressa;  
5-7) Vaasan lähetysjuhlilla ja paluu tyttöjen kanssa sieltä; 8-9) Tansanian-vieraat Vaasassa ja Palmuilla Vantaalla; 10-13) Kesäjuhlilla:  
Kylväjän kesäpäivät, Sanan suvipäivät, Kansanlähetyspäivät ja Herännäisjuhlat; 14-15) Tyttöjen kanssa pyöräretkillä; 16) Yhdistetyt 12v. ja 
5v. -synttärit Palmurannassa; 17-19) Lastenlapsia Palmurannassa: Vilho ja Arvi, Helen ja Aimi sekä Amanda; 20-21) Japanin Palmujen 
kanssa Heurekassa; 22-23) Savitaipaleen Kuolimojärvellä; 24) Kalannin Palmujen sisarustapaaminen Laitilan herännäisjuhlilla; 25) Vanhin 
veli ja kuopus uutta ajokkia kokeilemassa; 26-28) Mennään eteenpäin -toiminnan marssi Turussa; 29) Anna-Kaarina Helsingin kauppatorilla; 
30) Yhdistetyt 12v. ja 10v. -synttärit Ryttylässä; 31-33) Helsingin maratonin mitalistit; 35-40) Perhetyön strategiapäivät Päiväkummussa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Kuvat yllä) Punaherukoita Palmurannassa; Tansanian-vieraat Palmujen kodissa Vantaalla; 
Perhetyön strategiapäivät Päiväkummussa, ja messu Päiväkummun Riihikirkossa 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Kauniista kesästä; 
- Kristillisistä kesäjuhlista, ja niille kokoontuneista ih-

misistä; 
- Kohtaamisista ystävien ja perheenjäsenten kanssa; 
- Siitä, että pastori Genneti on toipumassa hyvin sydän-

kohtauksestaan; 
- Rohkaisevista perhetyön strategiapäivistä; 
- Siitä, että perhetyö todella jatkuu eri työalueilla; 
- Jumalan huolenpidosta; 

 

- Siitä, että työ on Herran ja Hän pitää työntekijöis-
tään huolen. 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Laurin perheen kotimaanjakson puolesta; 
- Perhetyön vastuunkantajien puolesta Etiopiassa, Tansa-

niassa, Israelissa ja Palestiinalaisalueilla, Nepalissa, Kam-
bodzhassa ja muuallakin; 

- Perhetyön tulevaisuuden puolesta Lähetysseurassa; 
- Lähetysseuran työn puolesta monien muutosten keskellä; 
- Syksyn seurakuntavaalien ja vaaliehdokkaitten puolesta; 
- Rauhaa maailman levottomille alueille; 

 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Nimikkovierailu Kallaveden seurakunnassa 21.–28.9. ja  
Pieksämäen srk:ssa 6.-12.10. 
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3. KALLAVESI-
KARTTULA 

la-su 20-28.9. Vierailuviikko   Messu + lähetysjuhla 
su 21.9. Karttulassa ja 
su 27.9. Kallavedellä 

      

4. PIEKSÄMÄKI  ma-ma 6-12.10. Vierailuviikko   Messu + lähetysjuhla 
su 12.10. 

      

5. SIILINJÄRVI ma-ma 10-17.11. Vierailuviikko   Messu + lähetysjuhla 
su 16..11. 

      

6. VANTAANKOSKI  syksyllä 
ja 6.1. 

Useita vierailupäiviä Messu + lähetysjuhla 
loppiaisena (ti) 6.1.2015 

 

 
TERVETULOA 

Etiopianpalmujen elämäntyön juhlaan 
 

[lähetystyössä 1974–2014, siitä perhetyössä 1999–2014] 
 

ja Anna-Kaarina ja Matti Palmun 130-vuotisjuhlaan  
 

nimikkoseurakunnissa seuraavasti  
(ensin messu kirkossa, heti sen jälkeen lähetysjuhla)  

 

* Kallavesi-Karttula sunnuntaina 21.9.2014  
* Pieksämäki sunnuntaina 12.10.2014 
* Siilinjärvi 16.11.2014 
* Vantaankoski-Myyrmäki loppiaisena 6.1.2015  

____________________________________________________________________________ 
 

Mahdolliset muistamiset toivomme rahalahjoina  
 

(joko paikan päällä uhrilahjana, tai pankin välityksellä käyttäen Lähetysseuran merkkipäivätiliä:  
FI1680001400182672 - tiedonantoihin merkintä "Etiopianpalmut 130v") 

 

Suomen Lähetysseuran  
eri yhteistyökirkoissa tehtävän perhetyön tukemiseksi.  

 
 

HUOMAA: ei kukkia eikä muita lahjoja! 

 

Etiopianpalmujen vierailuohjelmia nimikkoseurakunnissa 2014 - jos Jumala suo ja elämme: 
 

[1) Kuopion Männistö totetutui huhtikuussa; 2) Suonenjoki toteutui toukokuussa] 3) Karttula / Kuopion Kallavesi 21–28.9.;  
4) Pieksämäki 6–12.10.; 5) Siilinjärvi 10–16.11., ja 6) Vantaankoski marraskuussa 2014 sekä 6.1.2015. 


