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Nyt kuoroon enkelien, kiitokseen paimenien tahtoisin yhtyä! 
 
 

Palmut Suomessa Palasimme yhdeksänneltä työkaudeltamme kotimaanjaksolle Suomeen 30.5.2005. 
Yksi ja toinen on jo kysellyt, mihin etiopianpalmukirjeet ovat kadonneet. ”Virallisesti” 
näitä kirjeitä ei lie ollut tapana lähettää Suomesta, siksi kirjoitamme vasta nyt. Mutta 
olipa virallisesti tai ei, näin jouluksi ajattelimme kirjoittaa, ja samoin vuodenvaihtees-
sa toisen kirjeen, johon voisimme liittää mukaan toimintakertomuksemme. 
 

Koti Vantaalla Seurattuamme tarjontaa pitkin kevättä ja hyvin tiiviisti kotimaahan tuloamme seuraa- 
vina päivinä, ostimme kesäkuun alkupuolella uuden kodin länsi-Vantaan Kaivokse-
lasta, siis Myyrmäen ja Hämeenlinnanväylän välistä. Pieni 14 asunnon kerrostalo, 
pihatasossa autotalleja (myös meidän), vain kaksi asuinkerrosta. Meillä on 80 neliötä, 
neljä huonetta ja keittiö 1. asuinkerroksessa. Lasitettu parveke antaa isolle pihalle.  
 
Meiltä on 12 km Helsinkiin, ½ km Helsingin rajalle ja lähimmälle helsinginpuoleiselle 
bussipysäkille tai noin 20 min. kävelymatka juna-asemalle (Vantaan Myyrmäkeen tai 
Helsingin Malminkartanoon). Autoillen Hämeenlinnanväylä on tuossa ½ km:n päässä. 
Heti tuon väylän takaa aukeaa Helsingin keskuspuisto monine ulkoilureitteineen. Jos 
täällä ei harrasta liikuntaa, niin ei ainakaan ole kyse mahdollisuuksien puutteesta! 
 

Ohjelmia kesällä Olimme mukana Lähetysjuhlilla Vammalassa ja lähettien kotiutumispäivillä Päivä- 
kummussa kesäkuussa. Heinäkuussa olimme (kuten joka kesä alkaen 1995) yksinä ve-
täjinä mukana Kalajoen avioliittoleirillä, minne oli nimenomaisesti kutsuttu mukaan 
myös lähettiperheitä. Meillä oli luento- ym. ohjelmavastuun lisäksi myös ohjattava-
namme lähettien pienryhmä. Osallistujissa oli yhteensä viisi lähettipariskuntaa tai per-
hettä, viidestä maasta, kolmesta eri lähetysjärjestöstä (Lähetysseura, Kylväjä ja Fida).  
 
Elokuun alussa olimme osallistujina ja alustajina Lähetyskurssi II:lla. Tuo kurssi on 
yleensä kohdistettu toiselle työkaudelle lähteville, mutta nyt oli mukana useita useam-
man työkauden tehneitä. Kurssi oli upea mahdollisuus oppia uutta, jakaa kokemuksia 
ja myös tutustua toisiin lähetteihin, muihinkin kuin omasta lähetysjärjestöstä.  
 
- Olimme myös yksinä vastuunkantajina Lähetysseuran perhetyön neuvottelu- ja 
koulutuspäivillä Lähetystalolla. Mukana oli 22 lähettiä 13 eri työalueelta: (SLS) 
Etiopia, Tansania, Botswana, Namibia,  Senegal, Israel, Thaimaa, Taiwan, Papua-
Uusi-Guinea ja Venezuela; (SEKL) Japani; (ELK) Turkki sekä (SanSa) Kroatia. Nämä 
järjestyksessä jo neljännet perhetyön neuvottelupäivät olivat hyvä mahdollisuus pohtia 
yhdessä, mitä perhetyö lähetysten työalueilla on, mitä se voisi olla ja miten sitä 
voitaisiin edistää, miten työalueilla tehtävään perhetyöhön voi kouluttautua, jne. 
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Kuntoutuksessa Saimme kumpikin mahdollisuuden olla Kela-kuntoutusjaksolla tänä syksynä.  
Anna-Kaarina oli kaksi viikkoa Ilomantsissa syyskuussa, Matti samoin kaksi viikkoa 
Punkaharjulla lokakuussa. Kolmannet viikot meillä on joulu- ja huhtikuussa. Saimme 
siellä hyvät innostusruiskeet kunnon ylläpitoon ja painontarkkailuunkin.  

 

Nimikkoseurakunnissa Syyskauttamme leimaavat noin viikon mittaiset vierailujaksot viiteen nimikkoseura- 
kuntaamme. Kuopion Männistössä ja Suonenjoella olimme lokakuussa, Siilinjärvellä 
ja Karttulassa marraskuussa, ja vielä on edessä viikon jakso Pieksämäen kaupunkiseu-
rakunnassa itsenäisyyspäivän jälkeen. Nimikkoseurakuntakierrokset ovat kieltämättä 
rankkoja; erääseenkin kahden viikon kierrokseen sisältyi yli 50 tilaisuutta tai muuta 
esiintymistilannetta. Mutta ne ovat myös suurenmoisia lämmön kokemisen aikoja. 
 

Opiskeluja, opettamista Lähetysseura on hyvä työnantaja! Meille myönnettiin ensi kevääksi mahdollisuus  
opiskella lisää perhetyössä tarvitsemiamme asioita. Tammi-toukokuussa siis olem-
me näillä näkymin enemmän tai vähemmän päätoimisia opiskelijoita. Anna-Kaarina 
kyllä on aloittanut jo nyt syksyn puolella. Hän opiskelee seksuaalikasvatusta Jyväsky-
län ammattikorkeakoulussa ja Jyväskylän avoimessa yliopistossa monimuoto-opiske-
luna. Matin opiskelupaketti on vielä kokoamatta. Jonkin verran tarkoituksenamme on 
myös opettamalla opiskella perhetyötä niin Suomen kuin Inkerinkin kirkoissa.  
 

Iloa perheestä Olemme näinä kuukausina saaneet olla paljon yhteydessä lastemme, heidän puoli- 
soidensa ja lastenlasten kanssa. Outi-esikoisemme, sairaanhoitaja, asuu Espoossa.  
Laurin perhe (mukana Benjamin 3,5 v. ja Helen 1v 4kk) lähti 18.9. ensimmäiselle 
lähetystyökaudelleen Japaniin; Lauri on aloittanut kielikoulun siellä. Jouni toimii 
sähkösuunnittelijana Kuopiossa; perhe asuu Karttulan-talossamme kaksine lapsineen: 
Lyydia (3v 4 kk) ja Hilda (1v 8 kk). Sauli-sairaanhoitaja opiskelee toista vuotta 
lääketiedettä Helsingissä.  
 

Joulua vietämme, jos Jumala suo, koko Suomessa oleva perhekunta Kaivokselassa. 
 

Joulun iloa Sinullekin, Jeesuksen läsnäolon tuntoa! 
 

terveisin Matti    (ja Anna-Kaarina) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-      Sähköpostissa tulevassa ystäväkirjeessä on linkki, jonka kautta pääset Internetiin etiopianpalmukirje-sivulle; 
- Internet-ystäväkirjeessä on linkki, jonka kautta voit avata ja tulostaa pdf-muodossa olevan kirjeen otsakekuvioineen; 
- Voit lukea ja halutessasi tulostaa ystäväkirjeemme (vanhat ja uudet) Internetissä valokuvineen kaikkineen osoitteessa 

http://etiopian.palmu.st/ 
- Saadaksesi laajemman kuvan lähetystyöstä vierailepa Lähetysseuran kotisivulla osoitteessa http://www.mission.fi/ 
 

- TÄMÄN KIRJEEN KUVAT (käypä katsomassa internetissä!): 1) KUUKAUDEN ELÄINKUVA: 1) Sorsat ja lapset Myyrmäessä;      
2) Vammalan lähetysjuhlilta; 3) Muuttoauto Kaivokselassa 28.6.2005;  4) Palmujen koti Vantaalla; 5) Talo etupuolelta, Lyydia keinuu;          
6) Lyydia ja Hilda Kaivokselassa; 7) Japaninpalmut appivanhempineen; 8) Nuoret Palmut siunattiin työkaudelle; 9) Lapsina matkaan;       
10) Lentoasemalla 18.9.2005; 11) Kalajoen avioliittoleirin lähetit; 12) Palmut leirin juhlailtana; 13) Perhetyön päivät elokuussa;         
14) Perhetyön päivillä; 15) Kalannin Palmujen sisarukset elokuussa 2005; 16) Puolukkasaalis; 17) Tytöt mummolansa ovella;             
18) Perhe yhdessä, olohuonetta; 19) Perhe yhdessä (b), ja 20) Etiopianpalmujen perhekunta 4.9.2005 Vantaan Kaivokselassa. 

”Aasi tunsi Herransa. Jeesusta saan palvella. Siispä veisaan iloiten, kiitokseksi Jeesuksen. Aamen, halleluja!.”     Laula kaikki maa 10 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Siitä, että perhetyö Etiopiassa jatkuu; Genetien paris-
kunta on jatkanut kurssien pitoa, samoin Räisäset ovat 
päässeet työn alkuun Länsi-Etiopian Airassa; 

- Lähetyksen tukijoista, lähettävistä seurakunnista,  
Herran omien ystävyydestä ja rakkaudesta; 

- Etiopianpalmujen uudesta kodista Vantaalla; 
- Mahdollisuudesta perheen ja ystävien tapaamiseen; 
- Itsenäisestä, vapaasta, rauhallisesta Suomesta; 
-  
- Joulun lahjasta, Jeesuksesta, joka on elävä ja 

todellinen adventtina, jouluna ja Uuden Vuodenkin 
jokaisena päivänä! 

 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Yhteiskunnallista rauhaa Etiopiaan vaalien jälkeisessä 
sekavassa ja tulenarassa tilanteessa; 

- Jumalan apua ja johdatusta pastori Genetille ja rouva 
Aberashille, jotka johtavat nyt perhetyötä Etiopiassa;  

- Jumalan apua ja johdatusta Lauri ja Asako Palmun työ-
kauteen Japanissa, sopeutumiskykyä myös lapsille; 

- Johdatusta etiopianpalmujen kevääseen, opiskeluun yms 
- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:      

Viimeiset nimikkoseurakuntavierailut joulukuussa;   
        Palmuperheen yhteiseen jouluun Kaivokselassa; 
        Perhetyön peruskurssi Inkerin kirkon  koulutuskeskuk-   
        sessa Keltossa 20-22.1.2006. 


