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                                   Vantaan Kaivokselassa 31.7.2008 

 
Ystävät,  Kesätervehdys Suomesta! 
 

Saavuimme Suomeen 2.7. iltapäivällä. Lentoasemalla oli taas vastaanottajia: Poikam-
me Jouni perheineen Kuopiosta sekä ystävämme Arja Nastolasta ja Ben Helsingistä. 
Saimme jo Amsterdamiin tekstiviestin nelivuotiaan Hildan sanelemana: "Niille pitää 
lähettää viesti, että ME TULLAAN LENTOKENTÄLLE!!!"  Oli mukava tulla kotiin, 
Suomen kotiimme. Vastaanottajajoukon kanssa, johon myöhemmin liittyivät vielä 
poikamme Sauli ja vaimonsa Anni, söimme etiopialaisen aterian. Hyvin näytti ruoka 
maistuvan. 
 

Etiopialainen vieras Mekane Yesus -kirkon korkeakoulutyön sihteeri, pastori Dinku, osallistui Tampe- 
reella kansainväliseen opiskelijatyön konferenssiin. Kokouksen päätyttyä saimme hä-
net vieraaksemme viikonlopuksi ennen hänen paluutaan Etiopiaan. Kävimme yhdessä 
mm. Herättäjäjuhlilla Espoon Leppävaarassa. 
 

Kalajoella jälleen Vieraamme lähdettyä suuntasimme automme kohti pohjoista, Kalajoelle, missä oli  
taas jokakesäinen avioliittoleiri. Tällä kertaa leiri oli pienempi kuin edellisinä vuosina. 
Osallistujina oli 13 perhettä sekä neljä ryhmänvetäjäparia. Lisäksi mukana oli myös 
joukko lastenleirin ja -hoidon vastuunkantajia. Pienempi osanottajamäärä teki leiristä 
jotenkin leppoisamman. 
 
Me pidimme leirillä kolme alustusta ja olimme lähettiryhmän vetäjinä. Ilmat olivat ai-
ka viileät ja sateiset, mutta metsäretkipäivänä oli aurinkoista! Leiri oli taas onnistunut, 
kiitos siitä Taivaan Isälle ja kaikille niille, jotka näkivät paljon vaivaa etukäteisvalmis-
teluissa. Uuden leirin suunnitteluhan alkaa oikeastaan jo heti edellisen päätyttyä 
 

Torniossa Kalajoelta jatkoimme edelleen pohjoiseen tapaamaan ystäviämme Mustosia. He edus- 
tavat elämässä pysyvyyttä: asuvat Laurin kotitalossa Tornion kaupungissa, mikä on 
heidän toinen yhteinen kotinsa, jo 1970-luvun alkupuolelta. Me taas olemme muutta-
neet heidänkin edestään! Mervi Mustonen on uskollinen ystäväni jo kouluajoilta. 
Meillä on muuten yhteinen ylioppilaskuvakin noin neljänkymmenen vuoden takaa! 
 
Matti jaksaa aina Torniossa käydessämme ihmetellä "rajattomuutta" Suomen ja Ruot-
sin välillä. Noin vain mennään kävelylenkillä naapurimaahan. Tälläkin reissulla käve-
limme mm. golf-kentän ympäri. Osa kentästä on Suomen, osa Ruotsin puolella. Ken-
tän erikoisuutena mainitaan se, että tietyltä reiältä seuraavalle lyötäessä "pallo viipyy 
ilmassa vähän yli tunnin"! 
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Ja sitten Savon maisemissa Karttulassa olimme mukana kesähäissä, kun Matti vihki avioliittoon ystäväperheemme  

tyttären. Ja siellä pääsimme mukaan myös jo perinteeksi tulleeseen "Lähetyksen man-
sikkamaito" -tilaisuuteen, mikä pidettiin entisessä kodissamme, nyt seurakuntasaliksi 
muuttuneessa pappilassa. Karttula on mansikanviljelyaluetta, ja joka vuosi viljelijät 
lahjoittavat mansikoita lähetystapahtumaan. Marjoja on paitsi syötäväksi myös myy-
täväksi lähetystyön hyväksi. - Siellä tapasimme myös monia ystäviä. 
 

Mökkilomalla Seurakunnan lähetyssihteeri tarjosi meille noin viikoksi kesämökkinsä Virmasveden 
rannalla. Sielläpä sitten saimme aloittaa Suomen-matkamme kesälomajaksoa. Luetta-
via kirjoja oli mukana. Viileästä vedestä huolimatta pulahdimme aamuisin uimaan, 
mikä oli virkistävä alku päivälle. Ja rantasauna lämmitettiin joka ilta. Jouni kävi tyttö-
jen kanssa meitä katsomassa. Vappu-äiti kun oli tuon viikon Kallaveden seurakunnan 
rippikoululeirillä, Karttulassa. Ja Lyydia sekä Hilda olivat kahdestaan yökylässäkin. 
Se oli mukavaa niin isovanhemmille kuin tytöillekin. Vielä lähtöä edeltävänä iltana 
poimimme mukaan vähän mustikoitakin, kun sopiva paikka löytyi yllättäen. 
 

Vielä kuukausi Suomessa Yksi kuukausi on takanapäin, vielä on toinen edessä ennen Etiopiaan paluutamme.  
Tervetuloa käymään Kaivokselassa, me emme paljoa elokuussa matkustele. Pääkau-
punkiseutu on ihan mukava lomanviettopaikka, jos ette ennen ole sitä huomanneet! 

 

Helteisen päivän 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/ 
- 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: Sorsaperhe Virmasvedellä; 2) Kes (past.) Dinku Palmuilla ... 
3) ... ja Kirsti Viitasaarella, myös Vantaalla; 4-5) Kes Dinku Espoon Herättäjäjuhlilla; [6-9 Kalajoen avioliittoleiriltä 2008:]  
6) Palmut pitämässä luentoa; 7) Palmujen ryhmä kokoontui opiston kappelissa; 8) Leirin aikuiset metsäretkellään hongikossa;  
9) Nokipannukahvit kuuluvat metsäretkeen! 10) Rouvat kävelyllä Tornionjoen varressa; 11) Kahden valtakunnan golfkenttä  
Torniossa-Haaparannalla; 12) Valtakuntien raja Haaparannalta Tornioon tullessa; 13) Kesähäät Karttulan Riuttalan talomuseol-
la; 14-15) Karttulan srk:n perinteinen "Lähetyksen mansikkamaito" -tilaisuus Syvänniemen pappilan (seurakunta-)salissa;  
16) Annukka-mummo metsäretkellä Lyydian ja Hildan kanssa; 17) Jouni-isä tuli hakemaan isot tytöt yökylästä mökiltä, ja  
18) Lomalla luetaan! tässä Virmasveden rannalla. 

 

Jumalan huolenpito - Matteus 5: 26-34 
 

"Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ja 
olettehan te paljon enemmän arvoisia kuin linnut! Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elämänsä pituutta kyynäränkään vertaa? "Mitä 
te vaatetuksesta huolehditte! Katsokaa kedon kukkia, kuinka ne nousevat maasta: eivät ne näe vaivaa eivätkä kehrää. Minä sanon teil-
le: edes Salomo kaikessa loistossaan ei ollut niin vaatetettu kuin mikä tahansa niistä.  Kun Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tä-
nään kasvaa ja huomenna joutuu uuniin, niin tottahan hän teistä huolehtii, te vähäuskoiset!  "Älkää siis murehtiko: 'Mitä me nyt syöm-
me?' tai 'Mitä me juomme?' tai 'Mistä me saamme vaatteet?'  Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne tietää kyl-
lä, että te tarvitsette kaikkea tätä.  Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan 
kaikki tämäkin.  Älkää siis huolehtiko huomispäivästä, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet." 
 
 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
- Siitä, että Etiopiassa on edes nyt varsinaisena sade-

kautena satanut, kun kevään pikkusateet jäivät pois; 
- Suomen luonnon kauneudesta ja rikkaudesta;  
- Vuodenaikojen vaihtelusta Suomessa; 
- Kesästä kaikenlaisine säineen, ja kesälomasta; 
- Hyvästä leiristä Kalajoella; 
- Monista uskollisista vastuunkantajista Suomessa teh-

tävän avioliitto- ja perhetyön saralla; 
- Lukuisista uskollisista lähetyksen ystävistä eri seura-

kunnissa ja järjestöissä; 
- Mahdollisuudesta tavata ystäviä ja sukulaisia; 
- Varjeluksesta erilaisilla matkoilla; 
- Siitä, että Herra pitää kirkostaan ja häntä seu-

raavista huolen, aina ja joka tapauksessa! 
 

RUKOILKAA SIIS: 
- Apua niille miljoonille, jotka kärsivät nälkää (Etiopian 

nälänhädästä on kerrottu Suomen tiedotusvälineissäkin) 
- Mekane Yesus -kirkon Addis Abeban hiippakunnan uu-

den johtajan (valinnan) puolesta; 
- Suomen kirkon ja sen vastuunkantajien puolesta; 
- Tänä kesänä rippikoulunsa käyneiden nuorten puolesta; 
- Perhetyötä koskevien suunnitelmien puolesta SLS:ssa. 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
        * Suomen-matkamme 1.7.- 2.9. * SLS-perhetyön päivät     
        19-21.8. * Lähetysneuvoston järjestämä 'Perheenä lähe-  
        tystyössä' -konferenssi 21-23.8. * Kokouksia, palavereja  
        SLS:ssa viikoilla 33-35 eri aikoina; * Vuosilomamme 
        viikoilla 30-32; * Perheen ja perhekunnan tapaamisia; 
        * Paluulento Etiopiaan tiistaina 2.9.2008.  
            


