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Pääsiäisen kirkas aamu koittaa, väistyy yön ja pimeyden valta! 
 

Keväinen tervehdys teille kaikille! 
 

Lämpimät kiitokset muistamisistanne joulun aikaan. Iloitsimme kirjeistä ja korteista, 
joita joulun alla tipahteli postiluukustamme. Posti ilahduttaa myös Suomessa. 
 
Olemme iloinneet Suomen talvesta kuuden vuoden tauon jälkeen. On ollut mukavaa, 
että hiihtämään on päässyt myös täällä eteläisessä Suomessa. Hiihtoladut ovat löyty-
neet lyhyen kävelymatkan päässä kotoa. 
 

Opiskelua Syyskaudella vierailimme nimikkoseurakunnissamme. Nyt kevätpuolella olemme  
saaneet keskittyä opiskeluihin, jotta saisimme uusia ideoita, uutta tietoa kehittääk-
semme Etiopiassa tehtävää perhetyötä. Tosin minä olin alkuvuoden sairauslomalla. 
Kiihkeä työtahti Etiopiassa on alkanut vaatia veroaan. 
 
Matti on perehtynyt tietokoneen saloihin käymällä erilaisia kursseja internet-
kotisivujen tekemiseen ja kuvankäsittelyyn liittyen. Minä olen opiskellut seksuaali-
kasvatusta Jyväskylän Ammattikorkeakoulussa. Vaikka väsymys on välillä ottanut 
vallan, olen kokenut, että opiskelu on myös ollut virkistävällä tavalla erilaista. 
 

Etiopian uutisia olemme seuranneet BBC:n nettisivujen välityksellä. Niitä ovat tuoneet myös saamam- 
me kirjeet ja sähköposti. Olemme seuranneet tilanteen kehittymistä ja rukoilleet, että 
rauha voisi säilyä tuossa meille rakkaassa maassa, ja poliittinen tilanne rauhoittua ja 
selkiintyä. Tähän esirukoustyöhön haastamme teitäkin kaikkia. Kun lehdistä ja tele-
visiosta olen seurannut lintuinfluenssaan varautumista Suomessa ja muissakin EU-
maissa, mieleeni on usein tullut Afrikka ja sen ihmiset. Minkälaista tuhoa mahdollinen 
pandemia aiheuttaakaan köyhissä maissa, missä ei pystytä koko kansaa rokottamaan. 
 
Ristiriitaisia ajatuksia herättää myös keskustelu kehitysavun määrästä ja siitä, onko 
Suomella varaa sitä kasvattaa. Aina riittää niitä, jotka kyseenalaistavat avun antamisen 
sillä perusteella, että paljon apua tarvitsevia on aivan lähelläkin. Heidän olisi hyvä 
päästä seuraamaan köyhien ihmisten elämää esimerkiksi Etiopian maaseudulla. 
Köyhyydellä on siellä kovin erilaiset kasvot. 
  

Yhteydenpitoa Japaniin Monesti olemme todenneet, miten nopeasti maailmamme on muuttunut. Kun aikanaan 
reilu kolmekymmentä vuotta sitten itse lähdimme ensimmäiselle työkaudellemme 
Etiopiaan, yhteydenpito Suomeen tapahtui ihan tavallisen postin kautta, hitaasti. Nyt 
pidämme Laurin perheeseen yhteyttä tietokoneen välityksellä joskus jopa päivittäin! 
Ja pelkän puheyhteyden lisäksi on mahdollista nähdä myös keskustelukumppanin ku- 
va tietokoneruudulla. Joskus Benjamin onkin todennut kuullessaan meidän äänemme 
tietokoneelta, että ”Kuva kans’!” 
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Laurin perheen sopeutumista ja kielenopiskelua seuratessa mieleeni on usein noussut 
muistoja omasta kielikouluajastamme Addis Abebassa. Aika rientää ja uudet sukupol-
vet seuraavat meidän jälkiämme. Kiitos siitä taivaalliselle Isällemme. 
 

Keltto Tammikuun puolivälissä vierailimme Inkerin kirkon Kelton koulutuskeskuksessa.  
Olimme kouluttajina perhetyön kurssin toisella jaksolla. Koulutus on kolmen viikon-
lopun kokonaisuus. Eri jaksoille on kutsuttu eri kouluttajat Kurssilaiset tulivat osa 
pitkistäkin matkoista, eri puolilta Venäjää seurakuntiensa lähettäminä. Kurssijaksolla 
käsiteltiin vaikeita asioita: avioeroa ja uudelleen avioitumista, avioliiton kriisejä sekä 
perheväkivaltaa. Vähän aralla mielellä menimme, kysellen, mitä meillä on annettavaa 
vieraan kulttuurin keskellä.  

 
Aviopariretriitti Viime viikonloppuna olimme toisena vetäjäparina aviopariretriitissä, mikä pidettiin 

Heponiemen Hiljaisuuden keskuksessa Karjalohjalla. Pääsimme näin samalla tutustu-
maan meille uudenlaiseen avioparityön muotoon. Siinä yhdistyy hiljaisuuden retriitti 
ja aviopariviikonloppu luontevalla tavalla. Yhdessä ollaan hiljaa, mutta parit keskuste-
levat keskenään ns. virikepuheiden herättämistä ajatuksista. Virikepuheet käsittelevät 
parisuhteen kysymyksiä. 
 

Toimintakertomus Laitamme tämän kirjeen liitteeksi toimintakertomuksemme viime vuodelta. Toivotta- 
vasti se on muistuttamassa teitä siitä, että Mekane Yesus -kirkon perhetyö jatkuu, 
vaikka me olemmekin Suomessa.  
 

Hyvää pääsiäistä, ylösnousemuksen juhlaa! 
 
 terveisin Anna-Kaarina    (ja Matti) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-      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: Aasi kantoi Jeesuksen Jerusalemiin ristiinnaulittavaksi - ja 
sai ristikuvion selkäänsä!  2)  Palmujen perhekuntaa jouluaaton 2005 päiväaterialla 3) … ja jouluaaton päivällisellä  4) Jouluaattoiltaa edel-
leen Vantaan Kaivokselassa  5)  Jounin perhe lähdössä matkaan Ukonpolulta kohti Karttulaa  6)  Perhetyön kurssi Inkerin kirkon Kelton kou-
lutuskeskuksessa tammikuussa 2006  7)  Pietarin Pyhän Marian kirkossa  8)  Heponiemen Hiljaisuuden keskuksen kappeli aviopariretriitin 
aikaan  9)  Talvista Kaivokselaa Palmujen kodin olohuoneen ikkunasta  10)  Etiopian kukka Suomen kevättalveen ja pääsiäisaikaan! 
 

”Niin viemme ääriin maailman pääsiäisaamun sanoman: Elämä voitti kuoleman. Halleluja!” VK 85:5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rukoilkaa myös siunausta ja Herran läsnäoloa kaavailtuihin tulevan kesän ja syksynkin ohjelmiin: 

* 18-23.7. avioliittoleiri Kalajoella, kristillisellä opistolla; lähettiryhmät siellä; 
* Past. Genetin ja rva Aberashin Suomen-vierailu elo-syyskuussa; * Perhetyön neuvottelu- ja koulutuspäivät Järvenpäässä 7-11.8.; 

* Palmujen sekä pastori Genetin ja rouva Aberashin yhteiset matkaansiunaamiset nimikkoseurakunnissamme: 
1-2) Suonenjoki ja Pieksämäen kaupunkiseurakunta, messu ja rovastikunnan lähetysjuhla Suonenjoella su 27.8. 3) Siilinjärvi       

ke illalla 30.8. 4) Karttula, messu ja lähetysjuhla su 3.9. 5) Kuopion Männistö: Messu Vanhassa kirkossa su illalla 3.9.2006. 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

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

- Vuodenaikojen vaihtelun tuomasta rikkaudesta koti-
Suomessa ja kevään myötä lisääntyvästä valosta; 

- Jumalan huolenpidosta elämässämme monin eri tavoin; 
- Mahdollisuudesta perheen ja ystävien tapaamiseen; 
- Itsenäisestä, vapaasta, rauhallisesta Suomesta; 
-  
- Pääsiäisen ilosanomasta: Kristus on totisesti 

ylösnoussut! 
 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Yhteiskunnallista rauhaa Etiopiaan poliittisesti 
jännittyneessä tilanteessa; 

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

- Jumalan johdatusta ja viisautta Mekane Yesus -kirkon 
johtajavalintoihin ensi kesänä;  

- Jumalan apua ja johdatusta Lauri ja Asako Palmun 
kielenopiskeluun Japanissa, sopeutumiskykyä myös 
lapsille (Benjamin 3v 9 kk ja Helen 1v 7 kk); 

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


