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                                   Vantaan Kaivokselassa 30.9.2013 
 
Hyvät ihmiset, Viilenneen syksyn tervehdys Vantaalta. Onpa ollut mukava kokea vuodenaikojen 

vaihtelua nopeassa tahdissa. Viime päivinä on jo ollut maa kuurassa, siirryttiin varsin 
nopeasti tavallista lämpimämmästä tavallista kylmempään. Upeata. 
 
Kuten Anna-Kaarina elokuun kirjeessämme lupasi, jatkan nyt matkakertomusta: 
 

Perhetyön kohtaamisia, koulutuksiakin Israelissa 
 

Kuten aiemmin mainittu, opetimme elo-syyskuussa Palestiinassa ja Israelissa useam-
man kohderyhmämme kuvioissa. Ensin pidimme kurssin (1) Palestiinan arabikristi-
tyille, sitten opetimme (2) etiopialaisten seurakunnassa. Pohjois-Israelissa, Haifassa, 
kohtasimme (3) Israelin arabikristittyjä, ja edelleen etelämpänä Välimeren rannikol-
la Tel Aviv - Jaffassa sekä vähän Jerusalemissakin (4) messiaanisia juutalaisia. Kie-
let siinä vaihtelivat arabiasta amharan kautta hepreaan - mehän osaamme noista vain 
amharaa, muutoin on aina käytettävä tulkkia englannista kulloisenkin kieleen. 
 

Israelin arabikristityt Israelissa on monia vähemmistöryhmiä. Eräs sellainen on Israelin arabikristittyjen  
ryhmä. Heihin saimme tilaisuuden tutustua ystävämme Eliaksen avulla hänen perhe-
kunnassaan, yhdessä hänen suomalaisen Pirkko-vaimonsa kanssa. Oli riemastuttava 
kokemus päästä tuon sukuperheen (extended family) kanssa pohtimaan avioliiton ja 
perheen moninaisia kysymyksiä. Käytimme siinä vähän myös ”Perhesuhteiden pali-
koita”, jotka Suomessa tunnetaan paremmin Parisuhteen palikoiden nimellä.  
 
Perhetyön opetusta ja koulutusta tarvitaan kaikkialla, kaikissa maissa ja yhteisöissä, 
siitä olemme aina vain syvemmin vakuuttuneita. Tarve on ilmeinen ylempänä mainit-
tujen neljän kohderyhmänkin keskuudessa. Mitä Haifaan tulee, toiveemme ja rukouk-
semme on, että Jumala avaisi uusia ovia Pirkolle ja Eliakselle kehitellä perhetyön 
koulutuskuvioita nimenomaan Israelin arabikristittyjen parissa, toivon mukaan jol-
lakin tavalla yhteistyössä myös rajan yli Betlehemiin, Palestiinassa orastavan perhe-
työn tekijöiden kanssa. 
 
Haifassa olimme eräänä päivänä neuvonpidossa Välimeren rantahietikon äärelläkin. 
Me vieraat kävimme vähän meressäkin. Uimisesta siinä ei juuri voinut puhua runsaasti  
miehenkorkuisten aaltojen vyöryessä yli pään, mutta tehokasta liikuntaa se oli, kun pi-
ti taistella pystyssä pysyäkseen.  
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Messiaaniset juutalaiset Tel Aviv - Jaffassa vierailimme Immanuel-kirkon luterilaisessa seurakunnassa.  

Sari-Johanna-työtoverimme oli pastorinsa kanssa järjestänyt useampia ohjelmia. 
Kohtasimme nuorten sinkkuaikuisten ryhmän, pidimme saarnojen paikalla opetus-
tuokiot sekä hepreankielisessä sapatin että englanninkielisessä sunnuntain messussa. 
Sapatin iltana taas olivat koolla pariskunnat. - ”Messiaanisia” kohtasimme myös Jeru-
salemissa tilaisuudessa, josta Anna-Kaarina kertoi viime kirjeessämme. 
 

Opetusaineistosta Perhetyön (kouluttajan) kirjamme painettiin hepreaksi Jerusalemissa toukokuussa. 
Saimme sen käsiimme vasta nyt Israelissa ollessamme. Työn tilasi aikaisemmin mai-
nitsemamme Machaseh-järjestö ja sen toteutti Caspari-keskus, jotka molemmat ovat 
Lähetysseuran yhteistyökumppaneita Israelissa. - Kymmenkunta lukua kirjasta 
käännettiin arabiaksi elokuun Bethlehemin-kurssiamme varten. On vielä avoin kysy-
mys, tarvitaanko mainittujen arabiryhmien koulutuksia varten jatkoa arabian käännös-
työlle. - Kirjamme on nyt painettuna saatavilla 10 eri kielellä, ja lisäksi käännös on 
valmiina kolmella muulla kielellä. Lisäksi ovat meneillään käännökset vielä kolmelle 
muulle kielelle, niistä siis yhtenä arabiaksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                              Palmujen ”Perhetyön kouluttajan käsikirjan” kannet hepreaksi 

  

 
Monia kohtaamisia Kolmeen viikkoomme sisältyi monia merkittäviä kohtaamisia. Eräs, jota on vaikea 

pitää vain ”sattumana”, oli Ruth-työtoverimme 50-vuotisjuhlien ruokapöydässä. Kes-
kustelimme siinä vieruskaveripariskunnan kanssa. Kävi ilmi, että he ovat vuosia sitten 
perustaneet King’s Kids -toiminnan Israelissa, ja heidän järjestönsä tekee myös perhe-
työtä. Tuo Israelin arabikristitty pariskunta Nasaretin läheltä oli erittäin kiinnos-
tunut yhteistyöstä perhetyön koulutuksien järjestämiseksi. Olisivat halunneet meidät 
saman tien vierailulle heidän järjestöönsä - me vain olimme kohta jo lähdössä maasta.  
 
Juuri tätä meidän työmme on monesti ollut eri maissa, erilaisten kumppanien etsimistä 
ja paikallisten tahojen linkittämistä keskenään, jotta voitaisiin yhdistää voimat perhe-
työn edistämiseksi. Kukaties Jumala vielä avaa ovia yhteistyölle mainittujen arabian-
kielisten ryhmien kesken Haifassa, Nasaretissa ja jos mahdollista Betlehemissäkin? 
 
Yhtenä päivänä saimme olla mukana Machaseh-järjestön (”Turvapaikka”) toimistol-
la neuvotteluissa ja yhteisissä rukoushetkissä. Paljon siellä - ja monen monissa muissa 
tilanteissa - puhuttiin näinä viikkoina ja kuukausina velloneista kipeistä kysymyksistä, 
ja paljon niiden puolesta myös rukoiltiin eri kokoonpanoilla. Hyvä Jumala työtään ja 
sen tekijöitä armollisesti auttakoon ja johdattakoon! 
 
Lähetysseuran Shalhevetyah-keskuksessa kävimme monia kertoja. Tapasimme siel-
lä paitsi suomalaisia työtovereitamme myös monenmaalaisia muita. Käväisimme 
myös Vanhankaupungin Redeemer-kirkon arabi-kirkkoherran juttusilla ja tervehdim-
me piispa Munib Younania, johon tutustuimme Helsingissä 60/70-lukujen taitteessa. 
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Turistimatkalla? Jossain välissä ”livahdimme” Itä-Jerusalemin puolelle Puutarhahaudan puiston  

rauhaan. Siellä oli hyvä kaikessa rauhassa lukea, kirjoittaa, rukoillakin.  
 
Varsinaisiin turistikierroksiin tai vastaaviin ei tälläkään matkallamme ollut juuri mah-
dollisuuksia. Lähetysseuralla on kuulemma Galileassa lomamökkikin, mutta eipä ole 
meillä ollut kolmen matkamme ohjelmissa sellaista rakoa, että olisimme tuon paikan 
nähneet. Aika vähän olemme näinä kansainvälisen perhetyön neljänä vuotenamme tu-
risteina kierrelleet, eikä se tietenkään ole ollut matkojemme tarkoituskaan. Joskus kyl-
lä olemme kaivanneet sitä, että olisimme osanneet tehdä ohjelmamme vähän parem-
min tauotetuiksi. Varsinkin kun olemme ties miten monilla kursseilla puhuneet viikko-
levon tarpeellisuudesta ja välttämättömyydestä, myös hengellisen työn tekijöiden koh-
dalla. Itselleen paha pappi saarnaa, on joskus sanottu… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palmujen majapaikan, ruotsalaisen teologisen instituutin kappelissa oli aamuisin rukoushetki; Oikealla Jerusalemin Puutarhahauta.  

 
 
Suomen syksyä ja erilaista liikuntaa  
 
 Israelissa oli KUUMA, aika ajoin noin + 38–39 astetta. Sen jälkeen oli ihanaa tulla  

Suomen viileään syksyyn. Aika aikaa kutakin. Syyskuun puolivälissä kävimme Kai-
nuussa, kun olimme huhtikuisen ”kuntoremontin” seurantajaksolla Vuokatissa. Tuon 
ohjelman päätyttyä saimme ystäväpariskunnan kauniin kodin ympäristössä Sotkamon 
kirkonkylällä vieläkin ihailla upeaa syksyn ruskaa.  
 
Ruskasta olemme nauttineet täällä etelässäkin, muun muassa pyöräillessä. Osallis-
tuimme molemmat tänäkin vuonna Kilometrikisa-joukkoliikuntakampanjaan Lähetys-
seuran ryhmässä. Anna-Kaarina pyöräili tuossa ohjelmassa (päättyen 22.9.) noin 350, 
minä siinä ohjelmassa 800 km. Olen edelleen jatkanut niin, että huhti-syyskuussa ker-
tyi yhteensä 900 km. Koko kauden (huhti-lokakuu) tavoitteeni on tuhat kilometriä. 
 

Perheen juhlaa Israelista paluutamme seuraavana päivänä oli perheessämme todella suuri juhla. 
Sauli-kuopuksemme väitteli lääketieteen tohtoriksi. Väitöstilaisuudessa ja illan ka-
ronkka-juhlassa saimme olla koko perhe, vanhemmat ja kaikki neljä lastamme, suures-
ti iloiten yhdessä. Laurikin tuli Japanista viikon vierailulle voidakseen osallistua pik-
kuveljen juhliin. 
 

Muistelua Syyskuun viimeisenä viikonloppuna olin yksikseni liikkeellä Uudessakaupungissa.  
Pääsin ensimmäistä kertaa mukaan ylioppilasluokkamme luokkakokoukseen, nyt 45-
vuotistapaamisen merkeissä. Meitä oli 17 oppilaan luokasta paikalla 14. Olipa mukava 
iltapäivä-ilta kaiken kaikkiaan. Meitä kalantilaisia joukossa oli viisi. 
 
Kuukauden päästä olemme, jos Jumala suo ja elämme, taas Afrikassa. ”Viimeisiä vie-
dään”, nyt on kyseessä viimeinen matkamme Tansaniaan. 
 
Iloa ja valoa, Jeesuksen läsnäolon tuntoa näihin syysaikoihinne toivottaen, 
Matti   (ja Anna-Kaarina) 

 



Palmujen kirje perhetyöstä maailmalla 7-2013 (Syyskuu 2013)  4 
 

”Monesti mieleen nousee epäilys, onko Jumala enää mukana kansojen kohinassa. 
Sodat eivät lopu. Kun yksi kolkka saadaan rauhoittumaan, toisaalla alkaa kuohua. 

Suuri Perämiehemme istuu kuitenkin veneen perässä ja hymyilee minun hätäilylleni. 
Hänen katseensa sanoo: Soudahan vain! Kyllä tästä selvitään.” 

 
Matti Sihvonen, Hän johtaa minut vetten ääreen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vas. Lähetysseuran Shalhevetyah-keskus Jerusalemissa; Oik. Palmut keskuksen pihalla (kuva Kari Salonen)  
 

 

 
    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 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) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Kukka ja hämähäkki, Shalhevetyah-keskuksessa Jerusalemissa; 2-3) Saidien sukuperheen kotikirkon 
tilanteita Haifassa; 4) Palmut Haifan kuumuudessa; 5-6) Immanuel-kirkolla Tel Aviv - Jaffassa; 7-8) SLS:n ja norjalaislähetyksen tapaami-
nen Immanuel-kirkolla; 9) Immanuel-kirkon vanha kanttori ja Palmut; 10) SLS-työntekijöiden kokous Jaffassa; 11-12) Tel Avivin rannoilla;  
13) Palmujen ”Perhetyön kouluttajan käsikirjan” kannet hepreaksi; 14-16) SLS:n Shalhevetyah-keskus Jerusalemissa ja ehtoollinen siellä; 
17) Palmut Shalhevetyan pihalla; 18-19) Neuvonpitoa Machaseh-Turvapaikka -järjestön toimistolla; 20) Vanhankaupungin kirkkoherran 
luona; 21) Päätöspalaveri Jerusalemissa; 22-23) Ruotsalaisen teol. instituutti, kappeli ja kadun puoli; 24-25) Puutarhahaudalla; 26-28) Jerusa-
lemin kaduilta; 29) Tel Avivin lentoasemalta; 30-31) Sauli Palmun väitöstilaisuus; 32) Kuntoremonttiväkeä Vuokatinvaaralla; 33-34) Kai-
nuun ruskaa Sotkamossa; 35) Etelän ruskaa Espoon tuomiokirkolla; 36) Uudenkaupungin Yhteislyseon VIII B 1968, 45v-luokkakokous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tel Avivin lentoasemalla 5.9. lähdössä kohti Suomea… missä Sauli Palmu väitteli 6.9. lääketieteen tohtoriksi. 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Kauniista syksystä, kylmenevistä ilmoista; 
- Terveydestä, mahdollisuudesta liikkua luonnossa; 
- Saulin menestyksestä opinnoissaan; 
- Hyvistä kohtaamisista Palestiinassa ja Israelissa; 
- Pirkosta ja Eliaksesta ja heidän palvelutyöstään Haifan 

arabikristittyjen keskuudessa; 
- Immanuel-kirkosta ja Sari-Johannasta siellä; 
- Perhetyön mahdollisuuksista Lähi-Idässä; 
- Siitä, että Herralla on jo valmiina ulospääsy siellä, missä 

me näemme vain umpikujia; 
  

- Maan ja taivaan Luojasta, joka välittää myös yksit-
täisestä ihmisestä ja tämän asioista! 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Rauhaa Lähi-itään; 
- Perhetyön puolesta Israelissa ja Palestiinalaisalueilla; 
- Uutta lähettipappispariskuntaa Shalhevetyah-keskukseen; 
- SLS:n tähänastisten yhteistyöjärjestöjen puolesta Israelissa 

(Machaseh-järjestö, Caspari-keskus, Immanuel-kirkko ja 
Norjan Israel-lähetys); 

- Lähi-Idän työn linjaratkaisujen puolesta; 
- SLS:n perhetyön jatkosuunnittelun puolesta; 
- Kaikkien lähetysjärjestöjen työn puolesta; 

 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Helsingin seudun etiopialaisseurakunnan aviopariviikon-
loppu 19-20.10.; * Tansanian matka 29.10. alkaen. 

 

 


