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                            Vantaan Kaivokselassa 27.10.2013 
 
Syksyiset terveiset Vantaan Kaivokselasta! 
 
 Tänään on sateisen harmaata, mutta kuluneen syksyn väriloisto on ollut jotain aivan  

ihmeellistä. Ruska värjäsi maiseman uskomattoman kauniiksi täällä eteläisessä Suo-
messakin. ”On kaunis synnyinmaamme”, lauletaan virressä 574, ja virsi jatkuu: ”Me 
Luojan töitä saamme, katsella kiittäen!” Sitä tosiaan tänä syksynä on voitu tehdä. 
 

Matkaan taas Olemme valmistautumassa Tansanian-matkalle. Lähtö on Helsingistä varhain tiistai- 
aamuna 29.10. Matkalaukut ovat olohuoneessa odottamassa pakkaamista. On siinä 
taas miettimistä, mitä niihin pakataan, kun matka kestää kaikkiaan puolitoista kuu-
kautta. Netistä kävin katsomassa, millaisia lämpötiloja tuollapäin maailmaa on tähän 
aikaan vuodesta. Sääennusteet näyttävät 30- 35 asteen aurinkoisia päiviä. Meillä siis 
kesä jatkuu taas ensi viikosta alkaen. - Suomeen palaamme vasta joulukuussa. 
 

Monenlaista ohjelmaa Kuluneen kuukauden aikana olemme saaneet olla monenlaisissa tehtävissä. Me, perhe- 
työntekijät, olemme saaneet olla välillä vähän omien perheenjäseniemmekin seurassa. 
Yksitoistavuotias Lyydia pääsi mukaan isänsä työmatkalle Helsinkiin ja sai olla 
mummolassa ihan yksinään. Erityiseksi matkan teki myös se, että matkustettiin junal-
la. Yhtenä viikonloppuna taas saimme olla Tampereella viettämässä aikaa nuorimman 
poikamme perheessä. Ohjelmaan sisältyi mm. Vilhon, 4 v. ja Arvin, 2 v. sekä mum-
mon juoksukilpailu päiväkodin pihan juoksuradalla! 
 
Perhetyön ohjausryhmässä Lähetysseurassa on mietitty, miten perhetyö jatkuu tämän 
projektivaiheen päättymisen jälkeen. Olemme myös esimiehemme kanssa laskeskel-
leet ensi vuoden työtehtäviä projektin loppuunsaattamisineen ja nimikkoseurakunta-
vierailuineen. Eläkkeelle jääminenkin alkaa pikku hiljaa lähestyä. Alkaa olla aikakin: 
Tänä syksynä on kulunut täydet 40 vuotta lähetyskurssistamme. 
 
Osallistuin myös Suomen Seksologisen seuran syysseminaariin, missä pohdittiin Sek-
sologisen työn arvoperusteita.  Asiaa lähestyttiin eri näkökulmista. Itä-Suomen yli-
opiston dosentti Jouko Kiiski piti alustuksen aiheesta ”Uskonto ja seksuaalisuus”.  
– Matti puolestaan kävi Jyväskylässä vuoden 1968 teologikurssin tapaamisessa. 
 

Maahanmuuttajatyötä Yhtenä viikonloppuna pidimme avioliittokurssia etiopialaisessa seurakunnassa, mikä 
linkittyy Helsingin kansainväliseen seurakuntaan. Alun perin tarkoitus oli järjestää 
aviopariviikonloppu jossain leirikeskuksessa tms. mutta budjettisyistä se pidettiin 
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”Kutsuja (Vapahtaja) tietää lahjamme ja heikkoutemme. Itsestämme saattaa kyllä tuntua,  

ettemme kelpaa hänen seuraansa, mutta kutsujalla on valta valita.  
Hänellä näyttää riittävän rakkautta loputtomiin.  

Voin vain ihmetellä ja kiittää.” 
Matti Sihvonen, Hän johtaa minut vetten ääreen 

 

Kontulan Metrokappelissa, missä seurakunta nykyisin kokoontuu. Saimme taas veres-
tää amharan taitoammekin. – Lauantai oli tarkoitettu pariskunnille. Sunnuntaina ope-
timme jumalanpalveluksen yhteydessä koko seurakuntaa. Kuulijakunta oli kiinnostu-
nutta. Ohjelman päätteeksi kävimme loppukeskustelun seurakunnan johtajien kanssa. 
Nämä toivoivat, että yhteistyömme voisi jatkua tulevaisuudessakin. 

 
Israel-asiaa edelleen 22.10 olimme kertomassa perhetyön terveisiä Vantaankosken seurakunnan Israel-

piirissä. Esittelimme ensin työtämme vähän laajemmin ja lopuksi kerroimme terveisiä 
elo-syyskuiselta Israelin matkaltamme. On hienoa, että seurakunnista edelleen löytyy 
lähetystyöstä kiinnostuneita esirukoilijoita. Kiitos teille kaikille lähetystyön uskollisil-
le taustajoukoille. Teitä tarvitaan. 

 
 23.10. Espoonlahden kirkossa vieraili ryhmä nuoria Israelista ja Palestiinasta. Ryhmä 

on osa Jerusalemissa tehtävää King’s Kids -työtä. Ryhmän johtajana toimii suomalais-
syntyinen Ruut Ben Yosef, joka syntymäpäivillä olimme mukana Yad Hashmonassa 
syyskuun alussa. Oli mukava tavata häntä nyt täällä Suomessa. Osa nuorista oli myös 
tuttuja. Olimme olleet mukana heidän kokoontumisessaan edellisellä Israelin matkal-
lamme. – King’s Kids -työ on osa Machaseh-järjestön toimintaa.  

 
Nuoret kertoivat koskettavasti, kuinka usko Jeesukseen ja toiminta King’s Kids - ryh-
mässä oli opettanut heille paljon. Heille oli lapsesta saakka opetettu, että naapurit, juu-
talaiset tai arabit, olivat vihollisia. He kertoivat avoimesti kamppailuistaan tämän asian 
kanssa ja siitä keskinäisestä yhteydestä ja rakkaudesta, mitä olivat ryhmän kokoontu-
misissa löytäneet. Oli hyvä ilta, Jumalan läsnäolon tuntu oli vahvasti mukana. 

 
 Siunausta arkeesi ja juhlahetkiisi!  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.suomenlahetysseura.fi/ls_fi/ 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 

TÄMÄN KIRJEEN KUVAT (nettiversiossa nämä kaikki): 
1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Oravia Kaivokselassa, lähellä kaivoksia; 2-5) Syksyn ruskaa pääkaupunkiseudulla; 6-7) Palmurannan 
syksyä; 8) Lyydia junaan lähdössä Helsingin Pasilassa; 9) Vilho ja Arvi ensin Matti-vaarin… 10-11) … ja sitten Annukka-mummon kanssa 
Tampereella; 12) Lauri sekä Jouni ja Vappu Kaivokselassa; 13) Etiopialaisessa ”Kuningatar Saba” -ravintolassa Ato Lemmaa tapaamassa; 
14-17) Etiopialaisten avioparikurssilla Helsingissä; 18) Vantaankosken srk:n Israel-piirissä; 19-21) Machaseh / King’s Kids -tyhmä kiertu-
eellaan Espoonlahden kirkossa; 22-23) Vuoden 1968 teologikurssi tapaamisessaan Jyväskylässä; 24) Syksyn ruskaa pääkaupunkiseudulla. 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Kauniista syksystä, viilenevistä ilmoista; 
- Terveydestä, mikä mahdollistaa työssä jaksamisen; 
- King’s Kids -kiertueen välittämästä ilon ja sovinnon 

viestistä; 
- Hyvistä kohtaamisista Suomessa; 
- Uskollisista esirukoilijoista erilaisissa piireissä; 
- Etiopialaisen seurakunnan (EECFIN) aktiivisesta toi-

minnasta ja tavoittavasta työstä Suomessa; 
- Internetin mukanaan tuomista yhteydenpitomahdolli-

suuksista; 
- Avioliitosta ja perheestä voimavarana; 

  

- Siitä, että Herra ei kutsumistaan kadu vaan varustaa 
voimallaan! 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Varjelusta Tansanian matkallemme; 
- Perhetyön puolesta Suomessa ja maailmalla; 
- että Malawin kirkosta voisi tulla osallistujia Tansaniassa 

pidettävälle perhetyön kouluttajakurssille; 
- Uutta lähettipappispariskuntaa Shalhevetyah-keskukseen; 
- Lähi-Idän työn linjaratkaisujen puolesta; 
- SLS:n perhetyön jatkosuunnittelun puolesta; 
- Kaikkien lähetysjärjestöjen työn puolesta; 

 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Tansaniassa 29.10.-4.12: mm. kouluttajakurssit Mafin-
gassa 4-7.11; Makambakossa 11-14.11; Iringassa 25-28.11. 
* Paluumatkalla vapaa- yms. päiviä Etiopiassa 4-13.12. 


