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Kesätervehdys Suomesta! Sateisen päivän tervehdys Ukonpolulta. Säätiedotus on lupaillut sadetta monena päi- 

vänä, mutta vasta tänään tuntuu olevan ”oikea” sadepäivä. Eilen lähdimme sadepilviä 
tähyillen polkemaan kohti Helsinkiä ja Tähtitorninmäkeä kokoukseen. Sadevarusteet 
olivat mukana selkärepussa, mutta ei niitä silläkään reissulla tarvittu! 
 
Heinäkuu on ollut meille taas pyöräilykuukausi siltä osin, kun olemme kotona olleet. 
Olemme iloinneet pääkaupunkiseudun hyvistä pyörätieverkostoista. Täällä voi polkea 
hyvillä teillä vaikka keskellä metsää. Ainakin minulle metsä tuntuu olevan merkittävä 
ja rauhoittava paikka, missä voi kuunnella lintujen laulua, ihailla erilaista kasvullisuut-
ta, tuntea metsän tuoksun. Etiopiassa ei tee mieli pyöräillä kaaosmaisen liikenteen ja 
pakokaasujen keskellä, ja metsätkin ovat aika harvassa. 
 

Kesätöitä Suomessa Työmme näyttää jaksottuneen niin, että vuosittain olemme Suomessa heinä-elokuussa  
paitsi lomailemassa, myös lähettiryhmän vetäjinä ja luennoitsijoina Kalajoen avioliit-
toleirillä ja omalta osaltamme järjestämässä Lähetysseuran perhetyön päiviä Järven-
päässä. Niin siis on myös tänä kesänä. 
 

Kastejuhla Kuopiossa Tulimme Suomeen juhannusviikolla ja heti juhannuksen jälkeen suuntasimme kohti  
Pohjois-Savoa Jouni-poikamme perheen vieraiksi. Heillä on uusi koti, mitä emme ol-
leet vielä valmiina nähneetkään. Ensitapaaminen perheen pienimmäisen, Amanda Ilo-
nan kanssa tapahtui jo Helsinki-Vantaan lentokentällä, kun Jouni perheineen ja Sauli 
olivat meitä kentällä vastassa. Lyydia ja Hilda, Jounin isommat tytöt, olivat meitä jo 
kovasti ikävöineet ja kyselleet moneen kertaan, milloin oikein tulemme.  
 
Amanda Ilona otettiin kasteen kautta seurakunnan jäseneksi ja taivaan perilliseksi 
30.6. kotonaan Kuopion Saaristokaupungissa. Matti-vaari toimitti kasteen. Amandan 
juhlissa tapasimme myös lasten toiset isovanhemmat Saarijärveltä. 
 

Talokaupat Karttulassa Kuopiossa ollessamme kävimme myös Karttulassa allekirjoittamassa kauppakirjat. 
 Myimme siellä olleen omakotitalomme, ja näin päättyi samalla 25 vuoden jakso elä-
 mästämme Sisä-Savossa. Jouni oli löytänyt talolle ostajan meidän ollessamme vielä 
 Etiopiassa, mutta varsinaisessa kaupanteossa olimme itse mukana. Ostaja oli muutta-
 nut taloon asumaankin jo toukokuussa. Kaupantekokahveja entisen kotimme keittiössä 
 juodessamme olo oli vähän haikea, mutta myös jollain tavalla helpottunut. Yhteydet 
 Karttulaan toki säilyvät jatkossakin, olemmehan edelleen tuon seurakunnan nimikko-
 lähettejä. Ja onhan meillä myös monia ystäviä siellä. 
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Kalajoen leiri heinäkuussa Pohjois-Pohjanmaan kansanlähetyspiirin ja Suomen Lähetysseuran järjestämä avioliit- 

toleiri Kalajoen kristillisellä opistolla 11.–16.7. oli tänä vuonna suosittu: Leiri täyttyi 
jo aikaisin keväällä maaliskuussa. Vaikka leirille otettiin yksi ryhmä enemmän kuin 
ennen, silti muutamat halukkaat eivät mahtuneet mukaan. Leiriläisinä oli 21 perhettä, 
ryhmänvetäjinä seitsemän pariskuntaa. Lisäksi oli suuri joukko lastenleirin vetäjiä ja 
isosia. Lapsillehan oli jälleen oma leiri vetäjineen ja alle kaksivuotiaille jokaiselle oma 
hoitaja. Ruokasalissa riitti vilskettä, kun kaikki olivat yhtä aikaa paikalla! 
 
Lähetystyössä mukana olleitakin oli enemmän kuin edellisinä vuosina: seitsemän pa-
riskuntaa viidestä eri järjestöstä (SLS, SEKL, Kylväjä, FIDA ja Patmos). Varsinaisia 
lähettiryhmiä oli kaksi, mutta ryhmänvetäjissä oli kolme lähettipariskuntaa. 
 

Suunnitelmia Kesän työtehtäviimme on liittynyt myös erilaisia valmistelu- ja suunnittelutehtäviä. 
 Lähetysseuran toimistossa olemme pohtineet perhetyön jatkonäkymiä. Perhetyön  

ohjausryhmässä olemme olleet mukana valmistelemassa elokuun perhetyön päiviä. 
Nekin ovat selvästi lisänneet suosiotaan. Olisikohan niin, että juuri nyt on perhetyön 
aika! Ainakin monissa Lähetysseuran yhteistyökirkoissa on pieniä alkuja nähtävissä 
tähän suuntaan. 
 
Jos Jumala suo, lennämme takaisin Etiopiaan 16.8. jatkamaan työkauttamme.  
 
Haluamme toivottaa teille jokaiselle hyvää ja siunattua loppukesää.  
 
 
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 (vanhat ja uudet) Internetissä valokuvineen kaikkineen osoitteessa 

http://etiopian.palmu.st/ 
- Laajempaa kuvaa lähetystyöstä: käy Lähetysseuran UUSITUILLA kotisivuilla osoitteessa http://www.mission.fi/ 
 
 
TÄMÄN KIRJEEN KUVAT (käy katsomassa kotisivuilla!): 1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Joutsenia merenrannalla;    
2) Vantaan Pitkäkoskella; 3) Amanda Palmun kastejuhla Kuopion Saaristokaupungissa; 4) Mummo, Lyydia 5v ja Hilda 3v 
Kuopiossa; 5) Vaari, Lyydia, Hilda ja Amanda-vauva; 6) Ben-ystävämme kanssa Suomenlinnassa; 7) Saulin ja Annin kanssa 
Helsingin kauppatorilla; 8) Saulin ja Annin viljelypalstalla Helsingin Kivihaassa; 9) Kalannin Palmujen sisaruksia keikkuvalla 
pohjalla; 10) Vehkojen kanssa Kirkkonummen Meikojärvellä; 11) Palmut luennoimassa Kalajoen avioliittoleirillä; 12) Avio-
liittoleirillä Palmujen lähettiryhmä… 13) … ja Silfverbergien lähettiryhmä. 
 

 
’Sinun luonasi on elämän lähde, sinun valostasi me saamme valon.’    Ps 36:9 

”On surullista, että monien ihmisten onni on vain ulkoisissa olosuhteissa. Niin kauan kuin elämä on murheetonta, he ovat onnellisia. 
Mutta kun sairaus iskee, tärkeä ihmissuhde särkyy tai jokin muu arvaamaton murhe nielaisee heidät, heidän onnensa on tipotiessään.  
-  Jeesus lupaa rauhaa kaikille, jotka luottavat häneen: ’Siitä vedestä, jonka minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen 

elämän vettä... Oman rauhani minä annan teille.’ (Joh. 4:14; 14:27)”                               Billy Graham, Voimaa joka päivälle, 3. tammikuuta 
 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
- Suomen kesäisen luonnon kauneudesta ja eri vuodenai-

kojen tuomasta rikkaudesta; 
 
- mahdollisuudesta tavata lapsia perheineen, muita suku-

laisia ja ystäviä; 
 
- Kalajoen avioliittoleiristä, leirin vastuutehtävissä olevis-

ta vapaaehtoisista ja Jumalan työstä siellä; 
 
- Jumalan läsnäolosta ja huolenpidosta silloinkin, kun 

Hän tuntuu olevan kaukana! 
 

RUKOILKAA SIIS: 
- Viisautta perhetyön ohjelmien suunnitelmiin, eri maissa, 

eri kirkoissa, erilaisissa yhteistyökuvioissa; 
- viisautta syksyn ohjelmien suunnitteluun Etiopiassa; 
- apua ja kärsivällisyyttä erilaisiin käytännön asioiden 

hoitamisiin; 
- siunausta kesällä valituille Mekane Yesus –kirkon seu-

rakuntatyön johtajalle ja apulaispääsihteerille heidän 
uudessa työssään; 

Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin: 
- Perhetyön päivät Järvenpäässä 6-10.8., koulutusta, neu-

votteluja Hgissä 13-15.8; paluu Etiopiaan 16.8. 
. 


