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                         Vantaan Kaivokselassa 29.10.2010 
 

Ystävät, Syksyinen tervehdys Vantaalta! 

 

Palasimme Thaimaan matkaltamme lokakuun ensimmäisenä päivänä keskelle kaunista 

ruska-aikaa! Sitä olemmekin ihailleet ja ääneen ihmetelleet, miten Suomi on kaunis 

maa vuodenaikojen vaihteluineen! ”Kiitos Jumalamme, kun annoit kauniin maan,” 
lauletaan virressä 580. Siihen on hyvä yhtyä. 

 

Lokakuun olemme olleet Suomessa valmistautuen seuraavaan matkaamme. Matkus-

tamme kuukaudeksi Nepaliin marraskuun alussa. 

 

Kuntoutusta Kaisankodissa Saimme jo viime vuonna Etiopiasta palatessamme kuntoutuslähetteen, mutta KELA ei  

katsonut sitä silloin tarpeelliseksi.  Nyt tänä vuonna haimme uudelleen, kun Suomen 

Lähetysneuvoston toimesta järjestettiin työkykyä ylläpitävä kuntoutuskurssi lähetys-

työntekijöille. Tuolle kurssille meidät molemmat hyväksyttiin, mistä olemme erittäin 

kiitollisia.  Kuntoutus tapahtuu kolmessa jaksossa. Niistä ensimmäinen kahden viikon 

jakso oli heti lokakuun alussa sopivasti matkamme jälkeen. Kaikki kuusi kurssilaista 

ovat lähetystyöntekijöitä, yksi Kylväjästä, loput Lähetysseurasta. Ryhmäläisiä yhdisti 

yhteinen työ ja kutsumus, vaikka eri maissa ja maanosissa työtä teimmekin. Oli helppo 

ymmärtää toinen toistamme. 

 

Kuuden hengen ryhmässä pohdimme työssä jaksamista ja siihen läheisesti liittyviä 

asioita. Lähetystyöntekijän suurena haasteena on innostava työ, joka helposti imaisee 

mukaansa. Työn ja vapaa-ajan rajaaminen on usein varsin haastavaa. Yhdessä kuntou-

tustyöryhmän kanssa ja itse kukin erikseen mietittiin, minkälaisia tavoitteita kuntou-

tusjaksoille voisimme asettaa. Pohdimme sitäkin, minkälaisessa kunnossa toivomme 

olevamme sitten eläkkeellä, jos siihen asti elinpäiviä saamme.  

 

Ulkoilua ja muuta kuntoilua oli ohjelmassa niin järjestetysti kuin vapaa-aikanakin. Kahtena päivänä viikossa oli  

ohjattua aamuvoimistelua kartanon pihamaalla. Se virkisti mukavasti aamun viiley-

dessä. Yhtenä päivänä pääsimme jopa kokeilemaan jousiammuntaa, mistä minä sain 

muistoksi mahtavan mustelman vasempaan olkavarteeni! Se ei edelleenkään ole täysin 

hävinnyt. Matin kanssa liikuimme sauvakävellen läheisissä metsissä. Matti tutustui lä-

hiseutuihin myös pyöräillen. – Ruskan loistoa ihastelimme päivittäin. Säät suosivat; 

saimme siinäkin kokea Taivaan Isän hyvää huolenpitoa. 
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Itä-Suomen kierros Matti osallistui teologikurssinsa kokoukseen Joensuussa. Minä lähdin mukaan, sillä  

Joensuussa asuu ystävämme ja entinen Etiopian työtoverimme Lea Honkanen, johon 

aikanaan jo lukiolaisena Torniossa tutustuin. Oli todella virkistävää verestää muistoja 

vuosien takaa!  

 

Paluumatkan teimme Kuopion kautta. Siellä vierailimme Jounin perheessä. Teimme 

Kuopiosta käsin myös lyhyen vierailun nimikkoseurakuntaamme Karttulaan, missä 

pidettiin sunnuntai-iltana lähetysseurat.  Siellä kerroimme terveisiä Thaimaan matkal-

tamme. 

 

Vierailu oli sikäli historiallinen, että Karttulan seurakunta lakkaa olemasta ja liittyy 

ensi vuoden alussa Kuopion Kallaveden seurakuntaan. Siispä käyntimme oli eräänlai-

nen jäähyväisvierailu Karttulalle… Karttulan seurakunta on muuten ollut nimikkoseu-

rakuntamme aivan alusta alkaen, eli vuodesta 1974, jolloin ensimmäisen kerran läh-

dimme Etiopiaan. Myöhemmin siitä tuli myös kotiseurakuntamme. Kiitos karttulalai-

set antamastanne tuesta. Toivottavasti yhteytemme jatkuu edelleen uuden seurakunnan 

myötä! 

 

Parisuhdekeskustelua olemme seuranneet suurella mielenkiinnolla. Liittyyhän se läheisesti myös omaan työ- 

hömme. Kirkot, joiden kanssa me olemme olleet yhteistyössä, pyrkivät opetuksessaan 

parisuhteesta ja avioliitosta etsimään vastauksia Raamatun sanasta. – Keskustelua tie-

dotusvälineistä seuratessa on ollut välillä vaikea ymmärtää, mistä kaikesta siinä poh-

jimmiltaan on kysymys.   

 

Ja taas pakkaamaan! Pian on taas aika kerätä tavaroita seuraavaa matkaa varten. On merkillistä, miten vai- 

kealta matkalaukkujen pakkaaminen joka kerta tuntuu. Luulisi, että kaikkien näiden 

vuosien ja lukuisien matkojen jälkeen se sujuu kuin leikki vaan. Mutta ei niin vaan 

näytä olevan. Kyllä siinä kehittyy, mutta minusta se ei ole mukavaa. 

 

Kiitos muistamisesta esirukouksin, 

 

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 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: Sorsia syksyisellä järvellä Espoossa; 2) Kaisankodin pihalta; päärakennus 
taustalla; 3-8) Ruskaa Kaisankodin pihapiirissä; 9) Espoolaista syksymaisemaa; 10-11) Anna-Kaarina sauvakävelyllä; 12-14) Syksyn järvi-

maisemia Espoosta; 15-16) Lähettien kuntoutusryhmä Kaisankodissa; 17-18) Lähettitoverin luona Joensuussa; 19) Kaisankodin pihalta. 

”Sen, joka uskoo Jumalaa, ei tarvitse ymmärtää Jumalaa totellakseen häntä. Hänen ei itsensä tarvitse nähdä keinoja ja mahdollisuuksia; hänen ei tar-
vitse tuntea Jumalan suunnitelmaa tulevaisuutensa suhteen. Usko on luottamusta. Se, joka uskoo Jumalaa, luottaa häneen ja jättää elämänsä ja tiensä 
Herran haltuun. Joka uskoo, jättää Jumalalle kaiken vastuun. Koko hänen oma vastuunsa on siinä, että hän tottelee ja jättää kaiken muun Jumalan kä-
siin. – Herra, opeta minulle uskon kuuliaisuutta.”     Fredrik Wislöff, Levähtäkää vähän, 28. lokakuuta 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Terveydestä; 

- Ystävistä ja esirukoilijoista; 

- Mahdollisuudesta päästä kuntoutukseen; 

- Uusista haasteista Nepalissa; 

- Työyhteydestä erimaalaisten työtoverien kanssa; 

- Perhetyön kutsuista eri kirkkoihin, eri maissa; 

- Käsikirjan käännöstyön etenemisestä monissa maissa; 

- Syksyn kauneudesta Suomessa. 
 

- Siitä, että joka päivä voimme luottavaisesti turvau-
tua Jumalan johdatukseen. 

 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Thaimaan ev.lut. kirkon perhetyön puolesta; 

- Nepalissa alkavan perhetyön projektin puolesta; 

- Meille voimia ja terveyttä matkustamiseen: 

- Avioliittojen, perheiden puolesta Suomessa, maailmalla; 

- Syksyn seurakuntavaalien sekä Männistön seurakunnan 

kirkkoherranvaalin puolesta; 

- Siunausta Vantaankosken juuri valitulle kirkkoherralle; 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Ensi vuoden ohjelmien (mm. Israel, Taiwan) suunnittelua 

* Matka Nepaliin 4.11.–4.12.2010. 

 


