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Kaivokselassa 15.12.2020
Tervehdys, ystävät ja sukulaiset!
Tänä aamuna herätessäni maa oli valkoinen. Yöllä oli satanut lunta. Nyt aloittaessani
kirjettä iltapäivällä, vihreä ruoho näkyy taas. Yöllä satanut lumi on tyystin hävinnyt.
Virtuaalista adventtia

Elämme adventin aikaa, valmistaudumme jouluun. Tänä vuonna kaikki tuntuu olevan
erilaista. Ensimmäisen adventin Hoosianna-kirkkoa seurasimme television ruudulta.
Pääsimme sentään laulamaan Hoosiannaa Myyrmäen kirkon pihalla pidetyssä hartaushetkessä. Kirkkoherra piti puheen, kanttori toimi esilaulajana. meitä seurakuntalaisia
oli paikalla kolmisenkymmentä turvavälit mielessä pitäen hajaantuneena kirkon metsikköön. Perinteinen adventtivesper Seutulan kappelissa oli peruttu. Pieni virus on
mullistanut maailmamme, eikä mikään ole enää niin kuin ennen.

Suunnitelmat muuttuivat

Olimme suunnitelleet tälle vuodelle matkoja, mm. Japaniin, mutta matkustusrajoituksista ja lentojen peruuntumisista johtuen ne jäivät tekemättä. Olemme saaneet
hyvän muistutuksen siitä, että ihminen kyllä suunnittelee monenlaista, mutta Jumala
viime kädessä johdattaa elämäämme siihen suuntaan, kuin Hän näkee hyväksi. Ihminen ei sittenkään hallitse kaikkea, vaikka moni kyllä niin luulee.
Ystävien kanssa tapaamiset ovat taas siirtyneet puhelimen tai netin kautta tapahtuviksi. Onneksi tässä välillä oli muutama kuukausi ns. normaalia elämää. Sen jälkeen
on jotenkin helpompaa taas pysyä omissa oloissaan, kiltisti kotona!

Ulkoilu on sallittua

Uutiset monista Euroopan maista ovat kertoneet tiukoista liikkumisrajoituksista.
Onneksi näin ei ole käynyt Suomessa, vaan saamme vapaasti liikkua ulkona luonnossa. Vaikka asummekin kaupungissa, metsään on vain muutaman sadan metrin
matka. Minun kipeä polveni on jonkin verran rajoittanut liikkumista. Mutta Matti on
jatkanut pyöräilemistään, huhtikuun lopulta alkaen joka päivä! Kilometrejä hänelle on
vuoden aikana kertynyt huimat 6700.

Uusia harrastuksia

Olen ahkerasti neulonut sukkia syksyn aikana ja huomannut sen olevan ihan mukavaa
puuhaa. Monta sukkaparia onkin jo valmistunut. Niistä osa on lähtenyt Japaniin.
Sukkien neulominen ei rasita hartioita samalla lailla kuin isommat neuletyöt. Toinen
harrastukseni liittyy amharan kieleen. Olen harvakseltaan toiminut tulkkina puhelimen
välityksellä vaasalaiselle yritykselle. Ja kieleen liittyy kolmas harrastukseni, missä
käännän englannista suomeen hartauskirjoituksia YouVersion -raamattuohjelmaan.

Joulua ei ole peruttu!

Joulu tulee. Saamme taas hiljentyä ihmettelemään joulun sanomaa. Kiitollisuus
täyttää mielen ajatellessani suurta lahjaa, jonka Jumala valmisti meille antamalla oman
Poikansa syntyä ihmiseksi. Noita ensimmäisen joulun tapahtumia voimme taas tänä
vuonna hiljentyä miettimään. Joulunviettomme on ehkä erilaista tänä vuonna. Toivottavasti se auttaa paremmin hiljentymään joulun sanoman äärelle.
”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.”
Pia Perkiö

Rauhallista Joulua ja Siunattua Uutta Vuotta 2021 teille jokaiselle,
Anna-Kaarina (ja Matti)

Etiopianpalmukirje 4-2020 - JOULU

3

Vapahtajamme Jeesus, niin monet ihmiset tarvitsevat apua ja tukea. Voimamme ja taitomme eivät riitä vastaamaan
kaikkiin haasteisiin, joita ympäröivä maailma ja sen ihmiset meille esittävät. Auta meitä osoittamaan tietä kohti sinua,
elämän lähdettä. Auta meitä kirkkona ja seurakuntana toimimaan yhdessä, jotta janoiset löytäisivät tien lähteelle.
Sanan aika, 3. adventtisunnuntain rukous

RUKOILKAA SIIS:

ILOITEN KIITTÄKÄÄ:
-

-

Terveydestä pandemian keskellä;
Jumalan hyvästä huolenpidosta;
Uusista mahdollisuuksista välittää jumalanpalveluksia
ja muita adventin tapahtumia netin välityksellä;
Ystävistä ja perhekuntalaisista;
Joulunajan musiikista, jota voimme kuunnella kotona;
Turvallisesta kotimaastamme;
Pyöräilyn tuomasta terveydestä ja ilosta;
Mahdollisuudesta liikkua Jumalan kauniissa luonnossa;

-

Joulun ilosanomasta: Vapahtaja on syntynyt meille!

-

-

-

-

Voimia hoitohenkilökunnalle, joka hoitaa koronapotilaita
eri puolilla maailmaa;
Koronaan sairastuneille tervehtymistä;
Yksin joulua viettävien ihmisten puolesta;
Viisautta Suomen hallitukselle tehdä vastuullisia päätöksiä;
Sodista ja levottomuuksista, kuivuudesta ja ruuanpuutteesta kärsivien ihmisten puolesta;
Maahanmuuttajien, heidän sopeutumisensa puolesta,
suomalaisille kristityille halua tutustua heidän kanssaan;
Kristityille rohkeutta elää uskoa todeksi arjessa!

Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/

KUVIA ETIOPIANPALMUJEN SYKSYSTÄ 2020
Syystalkoot Viherkummun mökkikylässä lokakuussa; Oksasilppurihommissa Palmurannan takapihalla

(Tampereen pojanpojat tulivat yllätysvierailulle isänpäivän aattona; yllä kuvat Vaskivuoren valloitusreissulta.)

(Kuvakertomus jatkuu…)
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(Kuvakertomus jatkuu…)
Anna-Kaarina
on viime ajat
ahkerasti kutonut
villasukkia.
Yksi erä
niitä on jo
mennyt
Japaniin.
Niitä myydään
Koben teologisen
seminaarin
varainhankinnan
merkeissä.

Ystävien kanssa: ovinaapuriperheen lapset Palmuilla; Raili-ystävän ja tyttärensä kanssa kävimme etiopialaisella vottilounaalla Helsingin Vallilassa.

Osallistumista netissä: Välähdys Sanansaattajien nettiseminaarista, haastateltavana Jukka Kääriäinen Kirkon lähetystyön keskuksesta.

Lähiosallistumista: Seniorifoorumi Helsingin Agrikolan kirkossa; Vierailijoina vas. Eero Junkkaala, oik. Tommi Hellsten.

Helsingin
Vanhakaupunginkosken
lännenpuoleisen
haaran
kuohuja
marraskuun
loppupuolella
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(Kuvakertomus jatkuu…)

Vanhankaupunginkosken idänpuoleisen haaran kuohuja; oik. Vantaankosken kuohuja, taustalla Kehä III -silta

Vantaankosken seurakunnan Kivistön kirkon messu lokakuussa: Angolan-nimikkolähetti Eeva-Liisa Rantasuomela vieraana

Vantaankosken seurakunnan Virtakirkon messu lokakuussa: Angolan-nimikkolähetti Riikka Halme-Berneking saarnaa, kirkkokuoro avustaa.

Virtakirkon Ystävämessu marraskuussa: Kreikan-nimikkolähetit Ijäkset haastattelussa, kanteleryhmä avustaa.

Virtakirkon
Seniorikerhon
aiheena oli
marraskuussa
”Perheen
hyväksi
maailmalla”,
Anna-Kaarina
Palmu
puhumassa.
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(Kuvakertomus jatkuu…)

Kylväjän lähetysillan aiheena lokakuussa oli työ Kreikassa. Illassa myös siunattiin matkaan Japaniin lähtevät uudet lähetit.
(oik.) Martinlaakson lähetyspiirissä lokakuussa oli aiheena Wycliffe-raamatunkäännöstyö, vieraana Hannu Sorsamo.

Marraskuun aiheina Martinlaakson lähetyspiirissä olivat (vas.) Urheilulähetystyö, vieraana nimikkolähetti Niko Ijäs,
sekä (oik.) ”Rukous ja lähetys”, vieraina Markku Laakso ja Timo Elo.

Martinristin miestenpiirissä lokakuussa aiheina olivat (vas.) ”Iloinen omatunto”, vieraana Risto Pottonen, sekä
”Isäni arkkipiispa Martti Simojoki”, vieraana Jaakko Simojoki.

KIRKKOVIERAILUJA: Lokakuussa (vas.) messu Vantaan Hämeenkylän kirkossa ja
(oik.) messu ja lähetystilaisuus Espoon Leppävaaran kirkossa (siellä vieraina Nepalin-lähetit Lindit).

KIRKKOVIERAILUJA: Marraskuussa (vas.) Helsingin Paavalinkirkossa ja
(oik.) messu ja lähetystilaisuus Helsingin Pakilan seurakunnan Hyvän Paimenen kirkossa
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(Kuvakertomus jatkuu…)

KIRKKOVIERAILUJA:
Marraskuussa messu
Espoon Olarin seurakunnan
Matinkappelissa

Myyrmäen Virtakirkolle
ei voinut
1. Adventtina kokoontua,
jumalanpalvelus oli
vain etänä suoratoistettuna.
Hoosianna-hartaus
pidettiin ”varsinaisen”
kotikirkkomme eli
Myyrmäen kirkon
puistikossa
muualle haudattujen
muistokiven luona.

ETÄ-KIRKKOVIERAILUJA: TV-jumalanpalvelukset kotitelkkarista (vas.) 1. Adventtina Lahden Mukkulan kirkosta ja
(oik.) Itsenäisyyspäivän ekumeeninen juhlajumalanpalvelus Helsingin (tyhjässä!) Tuomiokirkossa

Pimeään marraskuuhun mahtui aurinkoisiakin päiviä. Kuva Palmujen Kaivokselan-kodista 17.11.2020
Kuva alla: Anna-Kaarina Helsingin Vanhankaupunginkosken suvannon rannalla marraskuun loppupuolella.

