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                        Kaivokselassa 31.10.2014 
 

Ystävät, Syksyinen tervehdys Vantaalta! Sää on kääntynyt syksyiseksi, vaikka lämpötila on  
ollutkin yllättävän korkealla. Puut ovat paljaina, vain pihlajanmarjat loistavat punaisi-
na pihapuissa. Ruskan väriloistoa saimme tänä syksynä ihailla myös täällä etelässä. 
Vuodenajat ovat rikkaus, minkä panee ehkä paremmin merkille näin, kun olemme ol-
leet paljon poissa Suomesta! 
 

Lokakuun lopulla kävimme Lähetysseuran toimistolla täyttämässä eläkeanomuksem-
me ja samalla anoimme myös eroa SLS:n palveluksesta eläkkeelle jäämisen johdosta 
1.1.2015 alkaen. Olemme siis pian uuden elämänvaiheen edessä. – Päivän Tunnussa-
nasta löytyi tänään hyvä muistutus: ”Salatut asiat ovat vain Herran, meidän Juma-
lamme, tiedossa, mutta ne asiat, jotka hän on ilmoittanut, ovat tarkoitetut meille ja 
lapsillemme.” (5. Moos. 29:28). Tulevaisuus on Jumalan käsissä. Hänen johdatuk-
seensa saamme joka päivä turvata. 
 

Nimikkoseurakuntia kiertämässä 
 

Jäähyväiskierroksemme nimikkoseurakunnissamme jatkuu. Lokakuun ohjelmassa oli 
vierailu Pieksämäelle. Pieksämäeltä lähdimme aikanaan lähetyskurssille vuonna 1973.  
Ennen lähetyskurssia asuimme paikkakunnalla puoli vuotta, sillä Matin ensimmäinen 
seurakuntatyöpaikka oli Pieksämäen kaupunkiseurakunnassa. Esikoisemme syntyi 
Pieksämäen aluesairaalassa. Molemmat asiat olivat merkittäviä vaiheita elämässäm-
me. Monesti olemme ihmetelleet, miten paljon yhteyksiä Pieksämäelle syntyi, kun 
kuitenkin asuimme siellä vain hyvin lyhyen ajan. Siitä tuli myös yksi kolmesta silloi-
sesta nimikkoseurakunnastamme. – Seurakunta on muuttunut noista ajoista seurakun-
taliitosten myötä. Kantakaupunki on meille tutumpi kuin liitosalueet. Siksi iloitsimme, 
että nyt pääsimme tutustumaan seurakuntalaisiin myös näillä liitosalueilla vierailles-
samme lähetyspiireissä ja muissakin tilaisuuksissa. Saimme tilaisuuden tavata myös 
vanhoja ystäviämme. Vierailu päättyi Pieksämäen vanhassa kirkossa pidettyyn mes-
suun ja lähetystilaisuuteen.  
 

”Miksi lähditte lähetystyöhön?” 
 

Pieksämäen ohjelmassamme oli myös pari kouluvierailua. Kävimme pitämässä lähe-
tysoppitunnit lukiossa ja Seurakuntaopistolla. Lukion opettaja oli pyytänyt opiskeli-
joilta etukäteen meille kysymyksiä, jotka saimme tunnin alussa. Yksi kysymys käsitte-
li lähtemisen syitä. Siitä oli hyvä lähteä liikkeelle: Miksi lähetystyötä tehdään, ja miksi 
juuri me lähdemme 40 vuotta sitten? 
 

Molemmat saimme lähetyskipinän jo kouluaikana. Rippikouluaika oli kummallekin 
meistä yksi tärkeä etappi, jolloin lähetystyö alkoi olla mielessä. Minulle Raamattua 
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lukiessani niin Vanhasta kuin Uudesta testamentista esiin nousivat tekstit, missä pu-
huttiin pakanoille valkeutena olemisesta. Ajatus lähetystyöhön lähtemisestä ohjasi 
myös ammatinvalintaani koulun päätettyäni. – Lähetystyön perustana on Jeesuksen 
antama lähetyskäsky, joka kuuluu kaikille Hänen seuraajilleen. Edelleen tarvitaan nii-
tä, jotka lähtevät, mutta myös niitä, jotka lähettävät. Meidät on kaikki omalla paikal-
lamme kutsuttu Kristuksen todistajiksi. Kiitos teille, ystävät, jotka olette meitä olleet 
lähettämässä ja tukemassa. 
 

Opiskelijoiden lähetysliiton kokouksessa 
 

Opiskelijoiden lähetysliitto (OL), silloinen AVL eli Akateemisten Vapaaehtoisten lä-
hetysliitto oli minulle tärkeä paikka valmistautuessani lähetystyöhön. Jo kouluaikana 
olin tutustunut muutamiin aktiivisiin yhdistyksen jäseniin, jotka vierailivat kristillisillä 
teinipäivillä kertomassa lähetystyöstä ja yhdistyksen toiminnasta. Niinpä sitten Hel-
sinkiin opiskelemaan tultuani liityin jäseneksi yhdistykseen.  
 

Aiemmin tänä vuonna huomasin Lähetyssanomista pienen ilmoituksen, missä kutsut-
tiin entisiä ja nykyisiä OL:n jäseniä yhdistyksen lopettamiskokoukseen. Ystäväni Ar-
jan kanssa päätimme mennä kokoukseen kuuntelemaan, mitä yhdistykselle kuuluu. 
Paikalla oli parikymmentä ihmistä, suurin osa entisiä jäseniä, joilla oli huoli yhdistyk-
sen tilanteesta. Iloksemme sitten kuuntelimme viestiä siitä, että Turun puolessa olisi 
pieni joukko aktiivisia opiskelijoita, jotka ovat ilmaisseet halunsa ryhtyä uusiksi vas-
tuunkantajiksi. Näin toiminta voisi jatkua ja sen painopiste ainakin toistaiseksi siirtyisi 
Turkuun.  Keskustelun jälkeen kokouksen lopputulokseksi tuli, että Opiskelijoiden lä-
hetysliittoa ei lakkauteta. Toivottavasti se löytää uudelleen paikkansa lähetysinnostuk-
sen virittämiseksi opiskelijamaailmassa. 

 

Seurakuntavaaleista Kun nyt olemme pysyvämmin asettumassa Suomeen ja eläkkeelle siirtyminenkin lä- 
hestyy, on aika eri tavoin suuntautua tulevaisuuteen. Siihen liittyen ryhdyin ehdok-
kaaksi meneillään oleviin seurakuntavaaleihin, kun minua pyydettiin mukaan. Onhan 
tämä vaalikampanja vaalikoneineen jo sinänsä ollut uutta ja mielenkiintoista. – Omalta 
osaltani haluan olla mukana kantamassa vastuuta kotiseurakunnassani, mikäli tulen 
valituksi seurakuntaneuvostoon tai kirkkovaltuustoon. 

 

Iloa isovanhemmuudesta Lastenlasten vierailut ovat piristäneet syksyämme. Olemme saaneet pitää heitä yöky- 
lässäkin. Omasta lapsuudestani muistan, miten merkittäviä vierailut mummilaan oli-
vat. Siksi haluamme tarjota omille lastenlapsillemme näitä kokemuksia. Omilla lapsil-
lamme ei aikanaan näitä mahdollisuuksia juuri ollut, asuimmehan kaukana Etiopiassa, 
kaukana lasten isovanhemmista. 
 

Sytytä kynttilä Syksyn pimeydessä tuntuu hyvältä sytyttää kynttilöitä tuomaan valoa pimeyden kes- 
kelle muistuttamaan siitä, että valo voittaa pimeyden. 
 

”Kaikki jää kesken, eikä kuitenkaan jää kesken. 
Minä teen oman pienen osani, toinen jatkaa. 
Valtakunta menee eteenpäin,  
Jumalan herruuden aika lähenee” (Marja-Terttu Tolamo) 
 

Hyvää syksyä, lämpimin terveisin Anna-Kaarina (ja Matti) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KYSELY KIRJEIDEMME VASTAANOTTAJILLE: 
Olemme lähettäneet Etiopianpalmujen kierto- tai ystäväkirjeitä  

syyskuusta 1974 alkaen tähän mennessä 321 kertaa. Jäädessämme eläkkeelle  
vuodenvaihteessa 2014/2015 näiden ”virallisten” kirjeiden aika on ohi.  
JOS TOIVOT JATKOSSAKIN SAAVASI KUULUMISIAMME  

kerran (tai kukaties jonkun kerran) vuodessa, voisitko ystävällisesti lähettää  
meille pienen viestin asiasta sähköpostilla tai vaikka kortilla.  

Emme halua tuputtaa kuulumisiamme, mutta olisi mukava kuulla toivomuksesi. 
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”Lätäköt täplittävät tien, märän ja mutkaisen. 
On kova vastatuuli, sataa vaakasuorassa, sateensuojasta ei ole apua. 

Sisäinen taistelu on ristiin tarttumista, ristin kantamista ja siinä kiinni riippumista. 
Kilvoittelu on Jumalan tahdon tahtomista, anteeksisaamisen kaipuuta ja – uudelleen alkamista.” 

                                                                                      

Kaarina Hakkarainen, Tarja Rae, Matkakirja Hiljaisiin hetkiin, s. 98 
 

 
 
 

 
  
 

- 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): 
1-4) KUUKAUDEN LUONTOKUVAT: Sorsia Kaivokselan-Myyrmäen maisemissa; [5-20 PIEKSÄMÄELTÄ] 5) Ystäväntuvalla Naarajär-
vellä; 6) Kirkkovaltuustossa; 7-8) Pieksäjärven maisemissa; 9) Seurakuntaopistolla; 10) Vanhenevien pariskuntien illassa; 11) Seurakunnan 
työntekijöiden aamuhartaudessa; 12) Jäppilän seurakuntakodilla; 13) Virtasalmen seurakuntakodilla; 14) Lähetyspiirissä Toikkalassa;  
15) Messussa Pieksämäen Vanhassa kirkossa; 16-17) Lähetysjuhlassa Suorannan seurakuntakodilla; 18-19) Lähetyssihteeri Leena Härmän 
kanssa; 20) Ilmoitustaulu Pieksämäen Uuden kirkon aulassa; 21-24) Lastenlasten kanssa Helsingin-retkellä; 25-30) Lastenlapsia mummolas-
sa ja Palmurannan mökillä; 31) Lastenlasten kanssa Vantaan lentoasemalla; 32-36) Vaari Hildan kanssa luonnonsuojelualueella; 37) Lasten-
lapsia Mätäojan ”sorsapaikalla”; 38) Tutustumiskäynnillä Helsingin synagoogassa; 39-40) Seurakuntavaalit alkamassa Vantaankoskella; 
41-42) Vantaankosken alueen lähetystyöntekijöiden raamattupiiri Kaivokselan Palmuilla lokakuussa 2014. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Kuvat yllä Pieksämäeltä) Vanhenevien pariskuntien ilta; Seurakunnan työntekijöiden aamuhartaus; 
Lähetyspiirien kokoontuminen Toikkalassa; Lähetysjuhla Suorannan seurakuntakodilla. 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Vuodenaikojen vaihtelusta; 
- Kohtaamisista ystävien ja lähetystyön tukijoiden  

kanssa; 
- Pieksämäen seurakunnasta, hyvistä työntekijöistä; 
- Opiskelijoista, jotka haluavat olla mukana lähetys-

työssä; 
- Perhetyön innostuksesta Nepalissa ja Kambodzhassa; 
- Varjeluksesta syksyisillä matkoilla; 
- Mahdollisuudesta tavata perhekuntaa syksyn mittaan; 

 

- Ylistä Herraa minun sieluni, älä unohda, mitä hy-
vää hän on sinulle tehnyt. 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Syksyn seurakuntavaalien ja vaaliehdokkaitten puolesta; 
- Suomen kirkon ja sen työntekijöiden puolesta; 
- Seurakuntiemme ja niiden lähetystyön puolesta; 
- Perhetyön vastuunkantajien puolesta Etiopiassa, Tansa-

niassa, Israelissa ja Palestiinalaisalueilla, Nepalissa, Kam-
bodzhassa ja muuallakin; 

- Opiskelijoiden lähetysliiton toiminnan puolesta; 
- Rauhaa maailman levottomille alueille; 

 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Nimikkovierailu Siilinjärven seurakunnassa 10.–16.11. 
* Parisuhdepäivät  Helsingissä 18. –19.11. 
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5. SIILINJÄRVI ma-ma 10–16.11. Vierailuviikko   Messu + lähetysjuhla 
su 16..11. 

      

6. VANTAANKOSKI  syksyllä 
ja 6.1. 

Useita vierailupäiviä Messu + lähetysjuhla 
loppiaisena (ti) 6.1.2015 

 

 
TERVETULOA 

Etiopianpalmujen elämäntyön juhlaan 
 

[lähetystyössä 1974–2014, siitä perhetyössä 1999–2014] 
 

ja Anna-Kaarina ja Matti Palmun 130-vuotisjuhlaan  
 

nimikkoseurakunnissa seuraavasti  
(ensin messu kirkossa, heti sen jälkeen lähetysjuhla)  

 
 

* Siilinjärvi  sunnuntaina 16.11.2014 
 
* Vantaankoski-Myyrmäki  loppiaisena  6.1.2015  
 

____________________________________________________________________________ 
 

Mahdolliset muistamiset toivomme rahalahjoina  
 

(joko paikan päällä uhrilahjana, tai pankin välityksellä käyttäen Lähetysseuran merkkipäivätiliä:  
FI1680001400182672 - tiedonantoihin merkintä "Etiopianpalmut 130v") 

 

Suomen Lähetysseuran  
eri yhteistyökirkoissa tehtävän perhetyön tukemiseksi.  

 
 

HUOMAA: ei kukkia eikä muita lahjoja! 
 

 

Etiopianpalmujen vierailuohjelmia nimikkoseurakunnissa 2014 - jos Jumala suo ja elämme: 
 

1) Kuopion Männistö totetutui huhtikuussa; 2) Suonenjoki toteutui toukokuussa 
3) Karttula / Kuopion Kallavesi 4) Pieksämäki 6–12.10. toteutui lokakuussa; 

5) Siilinjärvi 10–16.11., ja 6) Vantaankoski marras-joulukuussa 2014 sekä 6.1.2015. 


