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  Vantaan Kaivokselassa 31.10.2011 
 
Ystävät, lähettäjämme,  Syksyinen tervehdys Suomen pääkaupunkiseudulta. Palasin onnellisesti Kaakkois- 

Aasian matkaltani aivan suunnitelmien mukaan 12. lokakuuta. Oli suurenmoista tavata 
Anna-Kaarina terveenä ja hyvinvoipana täällä kotona. Nyttemmin hän on ollut varsin 
kovan flunssan kourissa, mutta muuten meillä on kaikki hyvin. Olemme näinä aikoina 
valmistautumassa seuraavalle, marraskuun puolivälissä alkavalle Nepalin-matkallem-
me. Mutta nyt jatkan kertomustani menneen matkan Thaimaa–osuudesta. 
 

THAIMAA Lensin 1.10. Singapore Airlines  
–yhtiön koneella Singaporesta Thai-
maahan. Lentoaikaa kertyi noin kak-
si tuntia.  Bangkokin lentoasemalla 
olivat vastassa Lähetysseuran lähetit 
Leena ja Jukka Helle, joiden kanssa 
ajoimme saman tien erääseen thaiko-
tiin. Sinne oli pyydetty Jukka-pappia 
kotia siunaamaan, turvaksi vainajien 
henkiä vastaan. Seuraavana eli pyhäaamuna olimme Helteiden kanssa Phasi Charoen  
–seurakunnan kirkossa, missä vierailimme myös viime vuoden syksyllä.  
 

Avioparileiri Rayongissa Messun jälkeen haimme mukaan toisesta seurakunnasta myös Singaporesta tulleet  
Karjalaiset ja ajoimme yhdessä parisataa kilometriä Bangkokista kaakkoon Rayongiin. 
Sinne tulivat sitten seuraavana päivänä myös avioparileirin osallistujat. 
 
Leiri alkoi maanantaina puoliltapäivin ja päättyi torstain lounaaseen. Mukana oli mei-
dän viiden vetäjän lisäksi 10 thaimaalaista pariskuntaa, mukana Thaimaan ev. lut. kir-
kon ”kakkosmies” vaimonsa kanssa. Leiri oli kerrassaan upea kokemus kaikkineen. 
 

Osallistujien kertomaa: - ”Kiitos Jumalalle! Usein vain miehet tai vain työntekijät lähtevät kokouksiin yms. Tämä oli  
ensi kerta, kun pääsin vaimona mukaan. Kannatti tulla, tästä on ollut paljon hyötyä.” (vaimo) 
- ”Kotona meillä ei ole aikaa keskustella. Täällä pääsin valmiiseen pöytään, ja olemme voineet 
puhua asioistamme. Tärkeintä on ollut yhdessä miehen kanssa.” (vaimo) 
- ”Kiitos Jumalalle, hän on siunannut meitä! Olen saanut enemmän kuin odotin. Olemme saa-
neet olla perheenä yhdessä. Olemme saaneet uuden alun. Oli hyvä, että oli myös nais/mies  
–ryhmiä. Olen nähnyt, että on muitakin miehiä samankaltaisia kuin minun.” (vaimo) 
- ”Tämä on avartanut näköaloja, olen oppinut paljon muilta, kokeneilta. Tämä oli todella hyö-
dyllistä, tämä on auttanut ymmärtämään tuota miestäni.” (vaimo) 
- Olen oppinut kokeneemmilta. Olen ymmärtänyt viestintätaitojen tärkeyden.” (edellisen mies) 
- ”Tällainen olisi tarpeen kerran pari vuodessa. Jos perheemme voi hyvin, olemme vahvoja 
myös työssä.” (mies) 
- ”Kiitos Jumalalle! Pelkään kotiin menoa, ettei vain siellä kaikki vanha tulisi taas vastaan! 
Mietin, miten panna nämä hyvät asiat toimeen kodin arjessa. Olen täällä saanut tunnustaa 
vaimolleni, missä olen tehnyt syntiä häntä vastaan.” (mies) 
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”Jumala saattaa sanoa, että ”Odota”, mutta hän ei milloinkaan sano, että ”Kanna huolia”.  
 

”Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen  
ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee  
teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.” Fil. 4: 6-7 
 

- ”En aluksi ollut innostunut tulemaan mukaan. Nyt olen oppinut, ettei riitä, että vain olen läs-
nä, kun vaimo puhuu – minun pitää KUUNNELLA. Olen saanut vapautta sydämeeni, enää en 
pelkää niin paljon perheen ristiriitatilanteita. Kodin vaikeudet ovat usein estäneet työn ilon ja 
vieneet työltä voiman. Nyt lupaan viedä vaimoni useammin ulos.” (mies) 
- ”Iloitsen siitä, että tämä ohjelma toteutui. Tälle pitäisi saada jatkoa. Vien asiaa eteenpäin, 
tämä voisi olla kirkkomme henkilöstökoulutusta. Tarvitsemme paikallisia kouluttajia. Teemme 
näistä asioista esitykset kirkkohallitukselle. Rohkaiskaa muita tulemaan mukaan tulevaisuudes-
sa tällaisiin ohjelmiin.” (kirkon ”kakkosmies”, pappi, joka vastaa kirkon henkilöstöasioista) 
 
[Leirin alkupuolella, kysyttäessä, mitä odotat avioliitolta]  
NAISTEN RYHMÄ: Rakkautta, rehellisyyttä, huolenpitoa, aikaa, apua kotitöissä, että mies 
olisi perheen johtaja rukouksissa, että mies jakaisi vaimonsa kanssa ilot ja surut, antaisi 
enemmän aikaa perheelle, kuuntelisi ja vastaisi vaimolle, osoittaisi pysyvää ja vahvaa rakkaut-
ta, antaisi vaimolleen lämpöä, ymmärtäisi vaimoaan, kunnioittaisi vaimoaan ja tämän tunteita. 
MIESTEN RYHMÄ: Lapsia, että suku jatkuisi, seksitarpeiden tyydyttämistä, että vaimo tukee 
miestään perheessä ja työssä, että vaimo palvelee miestään, että yhdessä huolehditaan perheen 
elintasosta, että hän on kaunis, että meillä on sama usko ja palvelemme yhdessä Jumalaa, että 
hän on hyvä äiti, pitää huolta taloudesta, on rehellinen, ei nalkuta. 

 
Viestintäseminaari Toinen isompi tapahtuma Thaimaan-vierailullani oli kristillisellä yliopistolla, minne  

oli järjestetty päivän mittainen seminaari viestinnän kysymyksistä. Jo tuota ennen pää-
sin mukaan myös tilaisuuteen, missä siunattiin käyttöön Lähetysseuran ja Suomen kir-
kon siirtolais- ja turistityön yhteiset toimistotilat.  
 

Yhteenvetoa Vierailuni päätteeksi pidimme vielä yhteenvetoneuvottelun Lähetysseuran Mekongin  
alueen alue-edustajan, Tero Norjasen ja kirkollisen työn koordinaattorin, Leena 
Waismaan kanssa tekemieni Kambodzhan, Singaporen ja Thaimaan –matkojen koke-
muksista. Näillä näkymin Palmujen osuus Mekongin alueen perhetyössä jatkuu siten, 
että menemme syys-lokakuussa 2012 uudelleen Kambodzhaan, mutta Singaporen tai 
Thaimaan osalle ei nyt ole meihin liittyviä matkasuunnitelmia tästä eteenpäin.  
 
 

Siunausta syksyyn toivottaen,  
Matti   (ja Anna-Kaarina) 
 

(tästä päivästä alkaen 8-kertaiset isovanhemmat!) 

 
 
- 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, Kukkotappelun surullisia jälkiä; 2) Kodinsiunaaminen Bangkokissa;  
3) Katutemppeli kirkkoon johtavan polun varrella; 4) Ehtoollinen Phasi Charoen –kirkossa; 5-6) Bangkokin luterilainen Rauhankirkko ja 
saarna siellä; 7) Avioparileiri meren rannalla Rayongissa; 8-17) Osallistujapariskunnat; 18) Leena ja Jukka Helle; 19) Kaija ja Tapio Karja-
lainen; 20) MP 62v. leirin aikana; 21–25) Ryhmäkeskusteluja; 26–27) Meren antimia ruokapöydässä; 28) Nuori perhe meren rantavedessä; 
29) Oppijakso meneillään; 30) Leirin ryhmäkuva; 31–32) Viestintäseminaarin mainos ja itse seminaari; 33) Toimistotilojen siunaus;  
34) SLS-työntekijöiden kokous; 35) Päivällisellä piispapariskunnan kanssa; 36–37) Bangkokin katunäkymä, tulvamuuri rakenteilla; 38) Len-
to Bangkokista Helsinkiin; 39) Kortti kirkkotuliaisena Rauhankirkosta; 40) Palmuvauva syntyi 31.10.2011. 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Annin ja Saulin uudesta poikavauvasta, joka syntyi 
Tampereella 31.10.2011; 

- Anna-Kaarinan toipumisesta ja voimistumisesta; 
- Matin hyvin sujuneista matkoista Kaakkois-Aasiaan; 
- Thaimaalaisista vastuunkantajapariskunnista eri puolilla 

maata olevissa seurakunnissa; 
- Toimivasta terveydenhuollosta Suomessa. 

 

- Siitä, että syksyn pimeyden keskellä voimme sytyttää 
kynttilän – ja olla valona jollekin, vaikkapa tarjou-
tumalla hänelle avuksi jossain käytännön asiassa. 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Jumalan hyvää huolenpitoa niille thaimaalaisille pariskun-
nille, jotka olivat avioparileirillä ja elävät nyt arkeaan; 

- Intoa ja viisasta harkintakykyä perhetyön tulevaisuuden 
suunnittelussa eri maissa, eri kirkoissa; 

- Apua niille lukuisille, jotka näinä viikkoina ovat tulvien 
ahdistamina Thaimaassa; 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Perhetyön matka Nepaliin 15.11.–14.12.2011.  
* Tulevien matkojen suunnittelu vuodelle 2012:  
Israel viikoilla 6–9, Tansania viikoilla 15–18. 


