Anna-Kaarina ja Matti Palmu, Ukonkivenpolku 7 B 7, 01610 VANTAA
Sähköpostit: anna-kaarina@palmu.st (tai) matti@palmu.st (tai yhteisesti molemmille) etiopian@palmu.st
Kännykät: 041 549 8449 (AK), 040 581 7068 (M) - KÄY KATSOMASSA KOTISIVUT: http://etiopian.palmu.st/

KAUDEN LUONTOKUVAT: Helsingin Mäntyniemen seutu; Mätäjoen koski Helsingin Pitäjänmäellä;
Hanhia Helsingin Arabianrannassa ja Hanhia taivaan täydeltä Vantaanlaaksossa, lähellä Palmurantaa

Kaivokselassa 5.10.2020

Hyvät ihmiset,

Syksyinen tervehdys Kaivokselasta. Syys-lokakuun taitteessa saimme vielä
nauttia useista kesäisen lämpimistä päivistä. On ollut upea kesä ja syksy, on
paljon syitä kiittää kaiken hyvän antajaa!

Palmurannan kesäkausi

Elimme noin kolme kuukautta kesästämme siirtolapuutarhamökillämme
Palmurannassa. Iloitsimme useista vierailijoista mökkitonttimme pihamaalla tai
mökin verannalla. Kahden poikamme perheet vierailivat luonamme siellä, ja
me kävimme Tampereella pojanpoikien yhdistetyillä synttäreillä.
Olemme liikkuneet autolla varsin vähän. Palmuranta on lähellä, noin kahden
kilometrin pyörämatkan päässä vantaanjokivarressa. Matti on pyöräillyt tämän
vuoden aikana reilusti enemmän kuin olemme kulkeneet autolla.
Olimme molemmat mukana ”Kilometrikisassa”, jonka vuosittain järjestävät
Pyöräilykuntien verkosto ry ja Suomi Pyöräilee -kampanja. Osallistujia oli lähes 35.000 yhteensä noin 3.000 joukkueessa. Me olimme vajaan 30 hengen
ryhmässä. – Kaikkiaan olemme vuoden alusta lukien pyöräilleet Anna-Kaarina
noin 700 km ja Matti noin 5.700 km.
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Ostimme vuosi sitten liput Finnairin lennoille Japaniin. Keväällä lentoyhtiö
peruutti huhti-toukokuun lentomme - siirsimme ne lokakuulle. Nyt Finnair peruutti nekin lennot, ja olemme saaneet lippurahamme takaisin. Emme tässä
vaiheessa enää yritä matkustaa Japaniin, kun Laurin perhe on kesällä tulossa
Suomeen. - Syyskuun bussimatka Saksaan (Oberammergau) peruuntui sekin.
Siitä olemme saaneet osan rahoista takaisin, toivossa elämme lopuistakin.

Kesäjuhlissa sentään vähän paikan päälläkin, ja messuissa läpi koko kesän
Valtaosa kristillisistä kesäjuhlista siirtyi tänä vuonna pidettäviksi internetin ja
radion kautta. Hengellisille Syventymispäiville Matti sentään osallistui parin
ohjelman verran ihan paikan päällä Kauniaisissa.
Messuihin olemme osallistuneet viikoittain kesäkuun 1. päivästä (maanantaiillasta!) alkaen viikoittain. Paljolti olemme käyneet kotikirkossamme Myyrmäen Virtakirkossa, mutta useita kertoja muuallakin, mm. oman seurakuntamme
Kivistön kirkossa ja Seutulan kappelissa. Olemme käyneet messuissa myös lähimmissä naapuriseurakunnissa Hämeenkylässä ja Kannelmäessä - missä messut ja kirkkokahvit (!) järjestettiin kesän aikana Malminkartanon kappelin pihamaalla. Kerran syyskuussa osallistuimme myös Pihlajamäen kirkossa Malmin seurakunnan ja ”Verkoston” messuun. Siellä tarjottiin kirkkolounaskin.
Viimeinen verenluovutus Eräs aikakausi päättyi, kun Matti kävi syyskuussa luovuttamassa verta SPR:n
veripalvelussa Helsingin Kivihaassa. Ikäraja tuli vastaan, koska luovutus ei ole
enää mahdollista sen jälkeen, kun on täyttänyt 71 vuotta. Matti ehti luovuttaa
verta Etiopiassa 71 kertaa ja Suomessa 60 kertaa, eli yhteensä 131 kertaa.
Epävarmuuden siunaus

Korona on tuonut epävarmuuden ajan ihmisille ympäri maailman. Monia tämä
ahdistaa. Toisaalta juuri epävarmuus voi olla meille opetus ja myös siunaus, jos
osaamme ja ymmärrämme turvata kaiken Luojaan ja Ylläpitäjään: Elämämme,
kaikkemme on Hänen kädessään, meidän ei tarvitse oikeasti pelätä mitään!
Huomisesta emme tiedä, mutta tänään auttaa Herra.
Siunausta syksyyn toivottaen, Matti (ja Anna-Kaarina)

"Sinä olet Jumalani, sinua minä kiitän, Jumala, sinua minä suuresti ylistän.
Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä, iäti kestää hänen armonsa!”
Psalmi 118:28–29

ILOITEN KIITTÄKÄÄ:
-

-

RUKOILKAA SIIS:
-

-

Siitä, että olemme edelleen pysyneet terveinä;
Matin nyt päättyneestä verenluovuttajan ”urasta”;
Messuyhteydestä useissa kirkossa, ehtoollisen lahjasta;
Ystävistä ja perheen sekä sukuperheen jäsenistä;
Vuodenaikojen vaihtelusta;
Mahdollisuudesta liikkua ulkona luonnossa, Jumalan
kauniissa luonnossa;
Pyöräilyn tuomasta terveydestä ja ilosta;

-

Jumalan apua koronan ahdistamille ja jo sairastuneille;
Apua ja varjelusta uusien tartunta-aaltojen uhatessa;
Lähetystyöntekijöiden puolesta työalueilla ja kotimaassa;
Japanissa olevan Lauri-poikamme olkapään kuntoutuksen
puolesta elokuisen pyöräkolarin jälkeen;
Vainottujen kristittyjen puolesta: kristityt ovat suurin vainottujen ryhmä maailmanlaajuisesti – yli 260 miljoonaa!
Vaikeuksissa olevien avioparien puolesta;

-

Kesän ja syksyn kauneudesta, Jumalan työstä!

-

Avoimia korvia kuulla, mitä korona-aika opettaa.

-

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 internet-osoitteessa http://etiopian.palmu.st/
Verkkosivullamme löytyy tätä nykyä kirjeen pdf-versio, jonka voit halutessasi tulostaa kaikkine (monine) kuvineen.
Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/
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KUVAKERTOMUSTA ETIOPIANPALMUJEN KESÄSTÄ JA ALKUSYKSYSTÄ 2020

Näkymiä Palmurannan mökiltä heinäkuun puolivälissä kohti pohjoista ja luodetta klo 04 … ja klo 22.40

Vierailijoita Palmurannan siirtolapuutarhamökillä kesän mittaan: Naapuri-ystäväperhe; Mimosa Hedberg, Nepalin-nimikkolähettimme

Mökkikylän naapuripariskunta; Kanttorimme lapsineen

Lähimmän naapurimökin isäntä; Ystäväperhe seurakunnastamme

Kauan odotettu kattoremontti toteutui syyskuun alussa. Todella tehokkaat kaksi miestä ja kaksi vuorokautta – huopakatto vaihtui peltikatoksi.
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(Kuvakertomus jatkuu…)

Kattoremontti etenee…

Kattoremontti etenee, ilta hämärtyy …

Kattoremontti etenee, ja valmistuu iltapimeällä sateella!

Kuopion Palmut vierailivat heinäkuussa; Nuorimmainen pyöräili Matti-vaarin kanssa niin Tandemilla kuin molempien omilla pyörilläkin.

Palmutytöt kävivät Annukka-mummon ja Matti-vaarin kanssa Linnanmäen ”Merimaailmassa”.
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(Kuvakertomus jatkuu…)

Tampereen pojanpojat juhlivat elokuussa yhdistettyjä synttäreitään 11+9v; Koko perheen kanssa vierailimme Suomenlinnassa.

Suomenlinnasta palatessa; Annukka-mummo ja nuorimmainen polkivat junalle, me muut koko matkan takaisin Palmurantaan (noin 16 km).

Tampereen pojat polkivat vuoroin Matti-vaarin kanssa Tandemilla; Vas. Haltialan silta, oik. Mustakosken silta Vantaanjoen varrella.

Matti-vaari kävi nuoremman pojan kanssa Vantaan lentoaseman laidalla, vanhemman kanssa Pakilanmetsän linnoitusalueella.

Nuorempi Tampereen pojanpoika kulkee isänsä jälkiä pikajuoksijana. Tässä neljän urheiluseuran 60m-kisa Helsingin Eläintarhankentällä – hopeaa tuli!
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(Kuvakertomus jatkuu…)

Kalanninpalmujen sisarustapaaminen 2020 Vantaalla Palmurannassa; Kolme neljästä veljeksestä oli tällä kertaa mukana.

Anna-Kaarinan serkustapaaminen oli yhden serkun mökillä Hangossa. – Lähetysseuran vuosikokous Helsingin Messukeskuksessa.

Messukeskuksessa on ”sukupuolineutraali” unisex-vessa

Kesän 2020 mansikoita pakastettiin Ukonpolun-kodissamme.

Matti on luovuttanut verta Etiopian Punaisen Ristin Veripalvelussa
71 kertaa ja Suomen Punaisessa Ristissä 60 kertaa.
Tämä syyskuinen luovutus oli jäähyväiskerta, koska 3.10.2020
-syntymäpäivänsä (71v) jälkeen Matti ei enää saa luovuttaa.

Anna-Kaarinan ja Matin
kihlautumisen 50v-päivä 5.9.2020
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(Kuvakertomus jatkuu…)

Juha Kauppisen muistotilaisuus Tampereen Aitolahden kirkossa elokuussa; Hengelliset Syventymispäivät Kauniaisten Raamattuopistolla elokuussa

Vaihdoimme roolia läheteistä lähetin vanhempien rooliin: Kotiväen päivät Ryttylässä syyskuussa.

Vantaankosken eläkeläis-kappalaisen Risto Pottosen ”Luterilainen Neitsyt Maria” -kirjan julkistamistilaisuus Kulttuurikeskus Sofiassa Helsingissä

Pääkaupunkiseudun eläketeologien kokoontumisen aiheena oli Kari Tikan uusi ooppera; Kotikirkkomme Myyrmäen Virtakirkko on virastotalossa.

Nimikkolähettien vierailuja: Mimosa Hedberg Virtakirkon messussa elokuussa ja Riikka Halme-Berneking Martinlaakson lähetyspiirissä
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(Kuvakertomus jatkuu…)

Syyskuussa Virtakirkon lähetysillassa Hilkka Hares kertoi Etiopian työstä; tilaisuudessa siunattiin matkaan (Etiopiaan) Gunilla ja Magnus Riska.

Toisessa syyskuun lähetysillassa Kai Lappalainen kertoi Viron kirkon vaiheista ja työn nykytilanteesta; - Messu Seutulan kappelissa.

Messu Hämeenkylän seurakunnan kirkossa ja messu Kannelmäen seurakunnan Malminkartanon kappelin pihamaalla kesällä.

Helsingin Malmin seurakunnan ja ”Verkoston” messu Pihlajamäen kirkossa syyskuussa.
Kuva alla: Helsingin Vanhankaupunginkoski, missä Vantaanjoki laskee mereen.

