
 
 

 Anna-Kaarina ja Matti Palmu – Suomessa, kunnes joulumatkalle Japaniin! 
Ukonkivenpolku 7 B 7, 01610 VANTAA 

 

Yksityiset sähköpostit: anna-kaarina@palmu.st (tai) matti@palmu.st (tai yhteisesti molemmille) etiopian@palmu.st  
Työ-sähköpostit: anna-kaarina.palmu@felm.org (tai) matti.palmu@felm.org 

 

Kännykät: 041 549 8449 (AK), 040 581 7068 (M) 
 

KÄY KATSOMASSA KOTISIVUT: http://etiopian.palmu.st/ 
 
 

 
 
 

 

Kun joulun valot syttyvät ja valaisevat kynttilät,  

niin, Herra, anna armosi ja sielulleni rauhasi. 

Kun kiire mieltä ahdistaa ja matkan suunta katoaa,  

niin johda minut seimen luo ja sydämeeni rauha suo. 

Kun seimen lapsi läsnä on, voi levon löytää levoton.  

Suo, Herra, että minäkin nyt joulun rauhan löytäisin. 

 
Pia Perkiö, Laula kaikki maa -kirjasta laulu 4 
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Vantaalla 30.11.2012 
 
Rakkaat ihmiset, talvimyrskyisen illan tervehdys Kaivokselasta. Eteläiseen Suomeen on vihdoinkin saa- 

tu lunta. Eilisestä saakka sitä on satanut, välillä lähes vaakasuoraan, sillä tuuli on ollut 
erittäin voimakas. Liikenne on ollut sekaisin. Junat ovat myöhästelleet. Kuulostaa tu-
tulta. Kunnon lumimyräkkä saa ainakin täällä etelässä aikaan jonkinlaisen kaaoksen. 
On ollut ihan kiva, ettei ole ollut matkaa minnekään. Uimahallissa kävimme, mutta 
muuten olemme viihtyneet sisätiloissa. 
 
Eilen Lähetystalolla käydessäni kävelin kotimatkalla Tähtitorninmäen ja Esplanadin 
puiston kautta asemalle. Oli todella kaunista. Puistossa loistivat puihin pujotellut jou-
luvalot. Ja ne heijastivat valokiteitä lumiseen maahan. Lunta on sittemmin tullut lisää. 
Olemme nauttineet talvesta, vaikka pakkanen välillä ottaa henkeen. 

 
Opiskelua Koko tämän vuoden ja erityisesti syksyn ohjelmaani on kuulunut ammatilliset erikois- 

tumisopinnot Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa. Valmistuin sieltä nyt seksuaalitera-
peutiksi. Ajatus lisäopinnoista nousi työmme tarpeista. Seksuaalisuuden kysymykset 
tulevat esille eri maissa ja kaikilla perhetyön kursseilla. Halusin saada aihepiiristä li-
sävalmiuksia. Yllättävän paljon töitä opiskelu teetti. Lähes kuukausittaisten Jyväsky-
lässä pidettyjen lähiopetusjaksojen lisäksi oli paljon erilaisia kirjallisia tehtäviä. Ke-
vätlukukaudella jouduin työmatkojemme takia olemaan kahdelta jaksolta poissa, ja ne 
oli korvattava lisätehtävillä.  
 
Terapiaharjoittelu kuului myös vaatimuksiin. Mahdollisen asiakkaan löytäminen aluk-
si huolestutti, kun varsinaiseen työhöni ei tällaista asiakastyötä tavallisesti kuulu. Mut-
ta asiakas löytyi, ja huomasin innostuvani terapiatyöskentelystä. Se tuntui jotenkin 
”omalta”. Ehkäpä saan tilaisuuden jatkaa terapiatyössä eläkkeelle jäätyäni. Jokaisen 
kurssilaisen piti myös videoida yksi terapiaistuntonsa, ja ne kaikki katsottiin marras-
kuun lähiopiskelujaksolla yhdessä koko joukolla. Tuo osio oli erittäin opettavainen. 
Keskustelimme kuulemastamme ja mietimme, mikä kussakin tapauksessa oli hyvää ja 
mitä voisi kehittää. 
 
Lopputyössäni käsittelin Tansaniassa tehtävää perhetyötä. Otsikkona on ”Voiko ja 
saako kulttuuria muuttaa?”. Työni on luettavissa nettisivullamme: 
http://www.palmu.st/etiopian/pdf/Voiko%20ja%20saako%20kulttuuria%20muuttaa,%20Anna-Kaarina%20Palmu%202012.pdf 

 
Matkavalmisteluja Tänä vuonna päätimme viettää erilaisen joulun Japanissa poikamme Laurin perheen  

luona. Lentoliput hankimme jo aiemmin syksyllä. Nyt olemme keränneet tuliaisia mu-
kaan otettavaksi. Japanissa toivottavasti tapaamme myös lähetyskurssitoverimme 
Kirsti Viitasaaren, joka on siellä vuoden vapaaehtoisena Suomi-koulun opettajana las-
tenlapsillemme ja heidän serkulleen. Kirsti on aikanaan ollut suomalaisen koulun 
opettajana Etiopiassa, taisi opettaa Lauriakin. Ja nyt hän siis opettaa Laurin lapsia. 
Toivon mukaan pääsemme mukaan myös sekä japanilaiseen että suomalaiseen joulu-
kirkkoon. Japanilaisessa joulukirkossa Lauri on pyytänyt meitä kertomaan jotain jou-
lunvietosta Etiopiassa. Voimmekin tehdä sen yhdessä Kirstin kanssa. Ensi vuonna on 
muuten kulunut tasan 40 vuotta lähetyskurssistamme. Aika rientää! 
 
Olemme kyllä tehneet myös ensi vuoden Nepalin-matkamme valmisteluja mm. hank-
kimalla lentoliput. Skype-yhteydellä puhuimme pitkän puhelun nepalilaisen työtove-
rimme kanssa keskustellen vierailumme ohjelmasuunnitelmasta. Internet-yhteydet 
helpottavat merkittävästi yhteydenpitoa eri puolille maailmaa. 
 

Musiikkia Kotiseurakunnassamme Vantaankoskella on varsin vireää ja monipuolista musiikki- 
toimintaa. Ja Myyrmäen kirkko on suosittu konserttienpitopaikka. Näin joulun alla 
kirkossa on monenlaisia joulukonsertteja. Olimme mm. Pietarin poikakuoron joulu-
konsertissa. Sitä oli todella ilo kuunnella. Poikien äänet soivat kirkkaina. Kuulemma 
lapset aloittavat harjoittelunsa jo viisivuotiaina. Nuorimmat kuorolaiset olivat  
yhdeksänvuotiaita. Mutta mukana oli myös joitain vanhempia, yli parikymppisiä poi-
kia, jotka ovat vuosikausia laulaneet kuorossa. - Konsertti oli kuoron ensiesiintyminen 
Suomessa. Joissain muissa Euroopan maissa he ovat jo käyneet kiertueilla.  
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”Astele avoimena ja luottavana eteenpäin elämäsi tiellä Kristuksen jalanjäljissä. 
Kuulostele sitä, mitä ei voi kuulla. Katsele sitä, mitä ei voi nähdä. Kaipaa sitä, mitä ei voi käsittää. 

Jumala on sinua lähellä. Hänen läsnäolonsa on siunaus.” 
 

Kaarina Hakkarainen – Tarja Rae, Matkakirja hiljaisiin hetkiin 

Pojat saivat raikuvat suosionosoitukset konsertin päätteeksi. – Seuraavan päivän mes-
sussa sitten avusti seurakunnan oma kamarikuoro. 
 

Joulun odotusta Elämme taas adventin aikaa, jolloin valmistaudutaan viettämään joulua, Jeesuksen  
syntymäjuhlaa. Haluamme tämän kirjeen välityksellä kiittää tuestanne kuluneen vuo-
den aikana ja toivottaa teille kaikille oikein hyvää ja siunattua joulujuhlaa.  
 
Meille on syntynyt Vapahtaja, joka on Kristus, Herra. 
 

 
Lämpimin 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.suomenlahetysseura.fi/ls_fi/ 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 
TÄMÄN KIRJEEN KUVAT: 1) Adventtikynttelikkö Palmujen olohuoneessa; 2) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Lumimyräkkä Palmujen 
keittiön ikkunasta katsottuna; 3) Syksyinen maisema Silvolan Vetokannakselta; 4) Kävelyllä Kaivokselan vesitornin maisemissa; 5) Jyväsky-
län ammattikorkeakoulun (JAMK) sisääntuloaula; Anna-Kaarinan JAMK-opiskelureissuilta: 6) Seminaari kesäkuussa, ja 7) Lähijakso mar-
raskuussa; 8) Taulu JAMK-sisääntuloaulassa; 9) Anna-Kaarinan lopputyön kansilehti; 10) Pietarin poikakuoro Myyrmäen kirkossa; 11) Van-
taankosken kantaattikuoro samoin Myyrmäessä; 12-16) Talvi tuli Vantaallekin marras-joulukuun taitteessa 2012. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   [Kuvat 6, 7, 9, 10 ja 16]    

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Siunausta alkaneelle kirkkovuodelle; 
- Lähetysjärjestöjen, myös Suomen Lähetysseuran, taloudel-

lisen tilanteen puolesta; 
- Että perhetyön ensi vuoden kursseille maailmalla löytyisi 

riittävästi varoja; 
- Avioliittojen ja perheiden puolesta lähellä ja kaukana; 

 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin: ;  
* Joulumatka Japaniin 20.12.-8.1. 
* Ensi vuoden – ja seuraavienkin vuosien - toiminnan 
suunnittelua yms.

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Anna-Kaarinan päättyneestä opiskelusta; 
- Talven tulosta lumisateineen; 
- Itsenäisestä isänmaastamme; 
- Lähetyspiiriläisistä, esirukoilijoista, kaikista eri tavoin 

lähetystyötä tukevista; 
- Omasta seurakunnastamme, sen työntekijöistä ja muista 

vastuunkantajista; 
  

- Joulun lahjasta, Jeesuksesta, Vapahtajastamme. 
 


