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  Kaivokselassa 18. elokuuta 2006 
 
 
Loppukesän aurinkoinen tervehdys teille, ystävät ja lähettäjät!   
 

Olemme viettäneet upean kesän. Emme vuosilomalla juuri paljoa matkustaneet, vaan 
vietimme aikaa tällä uudella kotiseudullamme, pääkaupunkiseudulla. Kuljimme pyö-
rällä yhdessä ja erikseen, mm. laina-tandempyörällä noin 150 km. Kuuma kesä kun 
oli, pyöräilimme eri suuntiin myös uimarannoille, mm. Seurasaareen, Munkkinie-
meen, Lehtisaareen, Espoon Pitkäjärvelle ja Luukkiin, Vantaanjoen Pikkukoskelle, 
jne. Anna-Kaarina on harrastanut kuntosalia, minä olen senkin edestä pyöräillyt – tänä 
vuonna jo runsaat tuhat kilometriä, mikä on minulle varsin paljon! 
 

Opiskelujen kevät – ja Perhetyön kouluttajan käsikirjan! 
 
 Opiskelimme molemmat kevätkauden – tosin kevääseen mahtui yhtä ja toista muuta- 

kin perhetyöhön liittyvää työtehtävää erityisesti minulla. Eri vaiheissa vuotta minua on 
työllistänyt Perhetyön kouluttajan käsikirja. Saimme kesän korvalla vihdoin loput 
Käsikirjan aineistot englannin-kielentarkistuksesta. Ennen vuosilomaa kysyin tarjouk-
set graafikoilta ja painotaloilta ja lähetin aineiston kesäkuussa graafikolle. Näinä päi-
vinä olen oikolukemassa graafikolta tullutta tekstiä - kirja painettaneen syyskuussa.  
 

 Olimme kesäkuussa lähetysjuhlilla ja sitten täyden kuukauden vuosilomalla. Viljelijä- 
väestöä tulee surku, mutta meidän lomalaisten kannalta kesä oli mitä hienoin! 
 

Kesän ohjelmia Heinäkuussa olimme (kuten joka kesä alkaen 1995) mukana avioliittoleirillä (Kala- 
joella). Meillä oli luento- ym. ohjelmavastuuta sekä oma lähettien pienryhmä. Leirillä 
oli 18 osallistuja- ja kuusi vetäjäparia. Leiriläisten joukossa oli yhteensä viisi lähetti-
pariskuntaa, 4-5 maasta, kahdesta eri lähetysjärjestöstä (SLS ja Fida).  
 
Olemme saaneet tilaisuuksia levittää perhetyön näkyä myös lähetyskurssilaisille.  
Toukokuussa pidimme tietoiskun Kirkon Lähetystyön Keskuksen järjestämällä kaik-
kien lähetysten yhteisellä lähetyskurssiviikolla. Elokuussa kävimme samoin KLK:n 
järjestämällä ”Lähetyskurssi kakkosella” kertomassa perhetyöstä.  
 
Olimme jälleen elokuussa yksinä vastuunkantajina Lähetysseuran perhetyön neuvot-
telu- ja koulutuspäivillä Järvenpäässä (yht. 34 osallistujaa). Mukana oli 20 lähettiä 
10 eri työalueelta: (SLS) Etiopia, Tansania, Botswana, Namibia, Israel, Taiwan, 
Venäjä; (SEKL) Etiopia, Egypti; (ELK) Bangladesh ja Japani. Erityisesti iloitsimme 
siitä, että mukana olivat etiopialaiset työtoverimme, rouva Aberash ja pastori Geneti, 
joiden työparina olemme olleet ja tulemme olemaankin, jos Jumala suo ja elämme.  
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Lähtö mielessä Anna-Kaarinan opinnot päättyvät tällä erää marraskuun lopussa. Niinpä olemme nyt  
suunnittelemassa uudelle työkaudelle lähtöä joulukuussa. 
 
Elo-syyskuun taitteessa vierailemme nimikkoseurakunnissamme yhdessä rouva 
Aberashin ja pastori Genetin kanssa. TERVETULOA YSTÄVÄT MUKAAN - 
ohjelmat on suunniteltu seuraavasti (kussakin paikassa meidät siunataan matkaan 
kaikki neljä yhdessä, yhteen ja yhteiseen työhön kun olemme lähdössä!): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siunausta syksyysi!  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) ELÄINKUVA: Anna-Kaarina ja valkoposkihanhet Seurasaaressa;  
2) Perhetyön päivä Lähetysseurassa keväällä 2006; 3) Kalajoen leirin ryhmänvetäjät; 4) Kes Geneti opettaa perhetyön päivillä; 5) Perhetyön 
Afrikan-tiimi (!); 6) Perhetyön Etiopian-tiimi; 7) Retkellä Nuuksiossa; 8) Haapa-ahon sisarukset heinäkuussa; 9) Lastenlasten kanssa 
Korkeasaaressa; 10) Tandem-retkellä; 11) Etiopialainen ateria Kaivokselassa, ja 12) Kesäinen näkymä Ukonpolun parvekkeelta.  

”Tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt.” (Ps. 118:24) - Tämä sana sopii hyvin tälle päivälle, vaikka päivä ei olisikaan elämäsi 
 suuria päiviä. Joka aamu aloittaessamme uuden päivän sanotaan: Tämä on päivä, jonka Herra on tehnyt. - Hän ei anna sinulle  
vuotta kerrallaan, ei kuukautta eikä viikkoa. Hän antaa päivän kerrallaan. Ota se hänen kädestään. - Tällä päivällä on mahdollisuus. 
Kreikankielinen sana, joka Uudessa Testamentissa on käännetty sanalla ’aika’, voi myöskin merkitä ’mahdollisuutta’. Ne kaksi 
kuuluvat läheisesti yhteen.                    H.E. Wislöff kirjassa ’Päivän matka’, 8. kesäkuuta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Mahdollisuudesta perheen ja ystävien tapaamiseen; 
- Siitä, että perhetyö Etiopiassa jatkuu; Genetien paris-

kunnan ja Räisästen upea työ eri puolilla maata; 
- Ihanan kauniista ja lämpimästä kesästä; 
- Rouva Aberashin ja pastori Genetin mahdollisuudesta 

vierailla Suomessa 4.8.-21.9.2006; 
- Laurin ja Asakon kieliopinnoista Japanissa; heidän 

vuosilomastaan lähettien lomakylässä heinä-elokuussa; 
- Opintomenestyksestä Saulin (lääket. kand.) ja vaimonsa 

Annin (syyskuussa kasvatustieteen maisteri) kohdalla; 
 
- Siitä, että Jeesus on elävä Herra tänään! 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Rauhaa Etiopiaan poliittisesti ja sotilaallisesti (pohjoi-
sessa ja idässä) jännittyneessä tilanteessa; 

- Jumalan johdatusta ja viisautta Mekane Yesus -kirkon 
vastavalitulle pääsihteerille (hallinnosta vastaava ylin 
päättäjä) pastori-tohtori Wakseyumille;  

- Lähetyksen Herran siunausta nimikkoseurakunnillemme 
ja matkaansiunaamistilanteille siellä elo-syyskuussa; 

- Viisautta ja voimia opiskeluihimme ym. tehtäviimme 
vielä jäljellä olevan kotimaanjaksomme aikana; 

- Aviopari-ilta Myyrmäen kirkolla su 17.9., AMP+Genetit 
- Lastenlastemmekin puolesta: Benjamin 4v ja Helen 2v 

Japanissa, Lyydia 4v ja Hilda 2v Karttulassa; 

Su 27.8. Suonenjoki: Klo 10 Messu, missä matkaansiunaaminen 
Suonenjoen ja Pieksämäen kaupunkiseurakunnan edustajien 
toimesta; päivä jatkuu Pieksämäen rovastikunnan lähetysjuhlana 
Suonenjoella. 
 
Ke 30.8. Siilinjärvi: Klo 12.30- ohjelmaa seurakuntatalolla; Klo 18-
Viikkomessu, missä matkaansiunaaminen ja sen jälkeen kirkkokahvi-
lähetystilaisuus seurakuntatalolla. 
 
Pe 1.9. Karttula: Klo 18-21 Avioparitapahtuma "Pariviestintää 
afrikkalaisin maustein" seurakuntakodilla (HUOM! Tervetuloa myös 
muista seurakunnista!)  
 
Su 3.9. Karttula: Klo 10 Messu, missä matkaansiunaaminen; messun 
jälkeen kirkkokahvi-lähetystilaisuus seurakuntakodilla  
 
Su 3.9. Kuopion Männistön vanha kirkko: Klo 18 Iltamessu, missä 
matkaansiunaaminen; messun jälkeen kirkkokahvi-lähetystilaisuus. 


