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   Kaivoksela 30.11.2009 
 
Ystävät, Adventin ajan tervehdys Vantaalta! Palasimme illan suussa Siilinjärveltä, missä eilen  

saimme yhdessä seurakunnan kanssa laulaa Hoosianna-hymniä. Siitä onkin aikaa, kun 
edellisen kerran lauloimme sitä Suomessa. – Adventin kynttilät tuovat valoa marras-
kuun pimeyteen viestittäen samalla siitä valosta, joka tuli jouluna maailmaan. 
 

Seurakuntavierailuja Aloitimme nimikkoseurakuntavierailujaksomme juhlallisesti Kuopion hiippakunnan  
70- ja lähetyksen 150-vuotisjuhlilla Kuopiossa, missä olimme erityisesti nimikkoseu-
rakuntamme Kuopion Männistön kutsusta. On ollut iso ilo tavata ystäviä ja lähettäjiä 
nimikkoseurakunnissamme Pieksämäellä, Kuopiossa, Suonenjoella ja Siilinjärvellä. 
Kiitos teille kaikille ystävällisestä vastaanotosta. Kiitos esirukouksista, jotka ovat aut-
taneet jaksamaan työssä. – Olemme vierailuillamme kiertäneet kouluilla, lähetyspii-
reissä, erilaisissa tapahtumissa neljässä seurakunnassa. Tulojuhlien verran olemme 
vierailleet myös nykyisessä kotiseurakunnassamme Vantaankoskella ja entisessä koti-
seurakunnassamme Karttulassa. Näissä seurakunnissa pääsemme toivottavasti vierai-
lemaan enemmän ensi keväänä Etiopiasta palattuamme. 
 

Tulevia työkuvioita Matti lupasi viime kirjeessään, että seuraava kirjeemme tuo lisää tietoa siitä, mitä  
seuraavaksi ryhdymme tekemään. Monet ovat meiltä ehtineet kuluneiden kuukausien 
aikana kysyä:” Oletteko nyt IHAN OIKEASTI jäämässä Suomeen?” Hyvä kysymys, 
johon olemme vastanneet: ”Kyllä ja ei!” Olemme kyllä purkaneet kotimme Etiopiassa 
ja muuttaneet Suomeen, mutta olemme lähdössä tammikuussa vajaan kolmen kuukau-
den matkalle Etiopiaan. Mekane Yesus -kirkko on nimittäin kutsunut meidät vielä 
kolmena seuraavana vuonna lyhyille koulutus- ja seurantajaksoille auttamaan kirkkoa 
saamaan perhekasvatustyö osaksi paikallisseurakuntien normaalia toimintaa. Nämä 
Etiopian matkatkin ovat osa suurempaa kokonaisuutta. Lähetysseurassa on alkamassa 
uusi perhetyön ohjelma, mitä ei ole rajattu millekään tietylle työalueelle, vaan kohtee-
na ovat periaatteessa kaikki Lähetysseuran yhteistyökumppanit eri puolilla maailmaa.  
 

Perhekasvatustyön tukiohjelma 
 
Viime elokuussa olimme mukana SLS:n perhetyön strategiaseminaarissa, missä eri 
työalueilta tulleet työntekijät yhdessä ulkomaanosaston johtajan ja joidenkin muiden 
Helsingin toimiston työntekijöiden kanssa pohtivat perhetyön asemaa Lähetysseuran 
työn kokonaisuudessa. Millä tavalla jo olemassa olevassa työssä voidaan paremmin 
ottaa huomion perhenäkökulma tässä muuttuvassa maailmassa? Perhe on edelleenkin 
yhteiskunnan perusyksikkö. Sen hyvinvointi on tärkeää kestävän kehityksen kannalta. 
Perhe- ja avioliittoinstituutio on murroksessa eri puolilla maailmaamme, ja siksi juuri 
perhetyö on uusi haaste kirkoille. 
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Syksyn aikana eri väleissä olemme työstäneet uuden ohjelman suunnitelmaa yhdessä 
Karita Laisin kanssa. Karita on yksi Lähetysseuran kehitysyhteistyösuunnittelijoista; 
häneltä olemme saaneet paljon tukea siinä, mitä asioita tulee ottaa huomioon suunni-
telmia tehtäessä. Ensi vuosi tulee olemaan eräänlainen pilottivuosi, jolloin nähdään, 
miten tällainen Suomesta käsin tapahtuva koulutustyö oikeasti onnistuu. 
 

Käsikirja eri kielille Olemme saaneet viestejä eri puolilta maailmaa, missä on kerrottu suunnitelmista kään- 
tää kirjoittamamme Perhetyön kouluttajan käsikirja eri kielille. Etiopiassahan kirja on 
käännetty amharaksi ja oromoksi, Taiwanissa mandariinikiinaksi, Inkerin kirkossa ve-
näjäksi. Suahilinkielen käännöstyö on meneillään Tansaniassa. Kirjaa käännetään tai 
käännöstyöt ovat suunnitteilla näiden lisäksi Mongoliassa, Thaimaassa, Nepalissa ja 
Kamputseassa.  
 

Matkoja tiedossa Työmme tulee siis olemaan matkustamista eri puolilla maailmaa. Ensi vuodelle on  
alustavasti suunniteltu matkoja Etiopian lisäksi ainakin Taiwaniin, Thaimaahan ja  
Nepaliin. Tarvitsemme edelleen esirukoustukea, jotta Jumala antaisi meille voimia ja 
terveyttä vastata näihin valtaviin haasteisiin. 
 

Joulua odotellessa Adventin aika kutsu meitä hiljentymään ja valmistautumaan vastaanottamaan maail- 
man Vapahtajaa, Jeesusta Kristusta. Joulun sanoma tuntuu vain jäävän kaiken muun 
touhun alle. Postilaatikosta tipahtelee mainoksia, jotka kehottavat ostamaan ja taas os-
tamaan. Lehdet kertovat kuvin ja sanoin, miten luodaan joulun tunnelmaa. Kuka muis-
tuttaisi meitä kaiken touhun keskellä siitä, että Jumala on Kristuksessa valmistanut 
meille tien pelastukseen, ikuiseen elämään! Joulun sanoma tuo toivoa paremmasta.  
Se kertoo meille Jumalan rakkaudesta kaikkia ihmisiä kohtaan. 
 
Joulun iloa ja valoa teille jokaiselle toivotellen 

                               
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.mission.fi/ 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 

TÄMÄN KIRJEEN KUVAT: 1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Kaksi karhua Inarissa; 2-3) Kuopion hiippakunnan 70v.- ja  
Lähetysseuran 150-vuotisjuhlat Kuopiossa syyskuussa; 4) Etiopian ja Japanin Palmujen yhteinen tulojuhla Karttulassa heinäkuussa;  
5) Saarna Karttulassa syyskuussa; 6) Virtasalmen piiri Pieksämäellä lokakuussa; 7) Virtasalmen lähetysjuhla v. 1945; 8) Parisuhdeillassa 
Pieksämäellä; 9-10) Messu Kuopion Pyhän Johanneksen kirkossa lokakuussa; 11) Kouluvierailulla Suonenjoella; 12) Herralan-Suonteen  
piirissä Suonenjoella; 13) Siilinjärven seurakunnan työntekijäkokouksessa marraskuussa; 14) Kaikkosilla Siilinjärven Vuorelassa;  
15-17) Lähetysseuran perhetyön strategiaseminaari Päiväkummussa elokuussa; 18) Melkein puolivuotias Vilho-vauva Annukka-mummon 
kanssa; 19) Talvenkin näimme muutaman päivän aikana marraskuussa! 
 

 

”Herra, älä anna minulle mitään, mitä en osaa käyttää sinun kunniaksesi. Anna jokaisen antamasi lahjan mukana myös uskollisuuden lahja.  
Tee minun sydämeni astiaksi, joka ei tuhlaa antamiasi lahjoja, vaan säilytä ne varoen ja huolella, ja käyttää niitä niin, että sinä yhä voit antaa 

minulle lisää. Anna minulle uskollisuutta kutsumuksessani ja auta minua toimittamaan tehtäväni tunnollisesti ja aikanaan.”     
 

 Karl Heinrich von Bogatzky kirjassa Valoa sydämeen vuoden jokaiselle päivälle, 3.12. 
 

 

 ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Jumalan hyvästä huolenpidosta, varjeluksesta ja johda-
tuksesta matkoillamme Suomessa; 

- Kohtaamisista nimikkoseurakuntavierailuillamme; 
- Uskollisista esirukoilijoista ja lähettäjistä; 
- Ystävistä ja lähettävistä seurakunnista; 
- Työtovereista Suomessa ja ympäri maailmaa; 
- Perhetyön käsikirjan saamasta hyvästä vastaanotosta; 
- Kodista ja perhekuntalaisista; 
- Kynttilöiden tuomasta ilosta juuri vuoden pimeimpänä 

aikana; 
 

- Jeesuksesta, joka on ”paras joululahjamme”! 
 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Perhetyön seurakuntiin juurtumisen puolesta Etiopiassa; 
- Tähänastisen perhetyön arvioinnin ja jatkosuunnitelmien 

puolesta Mekane Yesus -kirkossa; 
- Perhetyötä koskevien suunnitelmien puolesta SLS:ssa; 
- Perhetyön käsikirjan käännöshankkeiden puolesta eri 

puolilla maailmaa; 
- Johdatusta, terveyttä, voimia matkustamisiin; 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Tulevan hankkeen suunnittelua joulukuussa. 
* Joulunviettoa yhdessä perhekuntalaisten kanssa; 
* Matka Etiopiaan tammi-maaliskuussa 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADVENTIN JA JOULUN  
 

ILOA JA VALOA! 
 

 

toivotellen 

 

etiopian palmut 

vantaan kaivokselasta 

 

 

 
 

 

J.K. KIITOKSET vielä kerran kaikille teille, jotka muistitte mei-
tä eri tavoin juhliessamme 120-vuotissynttäreitämme. Suomen 

Lähetysseuran eri yhteistyökirkoissa tehtävän  
perhetyön tukemiseksi kertyi yhteensä 3.520 euroa. 

 


