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   Kaivokselassa 21.3.2016 

 

Rakkaat ystävät ja sukulaiset, 

 

Aurinkoisen kevätpäivän terveiset Vantaan Kaivokselasta. Lumi, se vähä, mitä meillä 

täällä etelässä on ollut, sulaa vauhdilla.  

 

Elämme paastonaikaa valmistautuen kristikunnan suurimman juhlan, pääsiäisen viet-

toon. Kaupat mainostavat kilvan pääsiäisherkkuja, -koristeita, -kukkia. Mutta pääsiäi-

sen sanoma, Kristuksen ristinkuolema ja ylösnousemus, jää kaiken muun touhuamisen 

alle. 

 

”Arkeologisia kaivauksia”    Olemme viime viikkoina kaivaneet autotallin kätköistä tavaralaatikoita, joita monissa  

muutoissamme on vain siirretty varastosta toiseen. Meillä on putkiremontti alkamassa 

ja sen jälkeen keittiö-, kylpyhuone-, ja muu remontti, mitä varten meidän on saatava 

koti pakatuksi. Nyt on hyvä sauma myös selvittää, mitä kaikkea olemme vuosikym-

menten varrella talteen laittaneet. Työ on todella mielenkiintoista, mutta etenee hitaas-

ti. Varsin helposti huomaa unohtuvansa lukemaan vanhoja kirjeitä tai muita papereita, 

joita laatikoista löytyy.  

 

Minä olen samalla käynyt läpi työuraani, sillä eteen on tullut aids-työhön liittyviä mo-

nisteita niin Etiopiasta kuin Punaisen Ristin Kuopion Pluspisteen ajoiltakin. On opis-

keluihin liittyviä muistiinpanoja yms., mitä ei ole niiden kirjoittamisen jälkeen esiin 

kaivettu. On muistiinpanoja Siilinjärven seurakunnan perhe- ja lähetyssihteerinä toi-

mimiseni ajalta. Silppuri on ollut ahkerassa käytössä. Ja osa papereista on päätynyt 

paperinkeräykseen sellaisenaan. 

 

Kirjahyllyjen läpikäyminen on urakka sekin. Jotenkin tuntuu, että moniin kirjoihin on 

syntynyt jonkinlainen suhde. Niistä ei ole helppo luopua. Mutta jos niitäkään ei ole 

kymmeneen vuoteen esiin otettu, niin tokko otetaan jatkossakaan. Onneksi on olemas-

sa antikvariaatteja, joiden kautta kirjat voivat löytää ”uuden kodin”. 

 

Kesä siirtolapuutarhamökillä 

 

Putkiremontin valmistelutyöt pohjakerroksen yleisissä tiloissa ovat alkaneet tällä vii-

kolla. Asuntojen osalta remontti alkaa touko-kesäkuussa. On hyvä, että remontti ta-

pahtuu kesäaikaan. Voimme muuttaa sen ajaksi asumaan mökillemme parin kilometrin 

päähän. Periaatteessa asunnoissa voisi kyllä asuakin, mutta me lähdemme ”evakkoon”, 

kun kerran meillä on paikka, minne mennä. 
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”Jeesus, ennen kärsimystiesi alkamista sinä ratsastit Jerusalemiin  

riemuitsevien kansanjoukkojen toivottaessa sinut tervetulleeksi.  

Avasit ihmisten silmät, niin että he näkivät sinussa Jumalan lähettämän Messiaan.  

Herra, rukoilemme: tee ihmeesi tänäänkin. Herätä kohmeiset sydämet ja kyyniset mielet!  

Avaa meidät uudelleen lasten ilolle ja ihmetykselle. Anna meille uskon lahja. Saavu kirkkosi keskelle.” 
                                                                                      

Sanan Aika, Palmusunnuntai  

 

 

Hautajaismatka Pieksämäelle ja Karttulaan 

 

Marian ilmestymispäivän viikonloppuna teimme matkan Savoon. Olemme näinä vuo-

sina olleet erittäin vähän hautajaisissa, mutta nyt sattui samalle lauantaipäivälle kahdet 

hautajaiset. Onneksi ne olivat lähellä toisiaan. Matti meni Karttulaan ystävämme ja 

seurakunnan pitkäaikaisen luottamushenkilön, Hannu Jauhiaisen, hautajaisiin. Minä 

jäin Pieksämäelle isäni serkun, Kyllikki Itkosen hautajaisiin. Kyllikki oli ”neuvolantä-

tinä” Pieksämäellä silloin, kun esikoisemme syntyi siellä. Hän tuli terveydenhoitajan 

kotikäynnille synnytyssairaalasta kotiuduttuamme ja toi kauniin ruusun! Nyt oli minun 

vuoroni viedä ruusu haudalle. Tammikuussa olimme olleet hänen sisarensa Marjatan 

hautajaisissa Espoossa. Ja nyt Marjatan uurna laskettiin samaan hautaan. Lyhyen ajan 

sisällä tapasin kahdesti pikkuserkkujani, joita en lapsuuden jälkeen ollut tavannut!  

 

Lappiin hiihtämään Matti on käynyt kolmesti hiihtämässä tänä talvena. Minä en ole hiihtänyt vielä kertaa- 

kaan! Suunnitelmamme on lähteä heti pääsiäisen jälkeen ajamaan kohti pohjoista. Me-

nemme Kairosmajan hiihtoviikolle huhtikuussa ja käymme samalla reissulla tapaa-

massa ystäviä matkan varrella. Ehkäpä minäkin rohkenen suksille tuolla reissullamme. 

 

Toivotamme teille jokaiselle hyvää kevättä ja iloista pääsiäisaikaa!   

 

Terveisin Anna-Kaarina   (ja Matti) 

 

 

Kristus nousi kuolleista,  

kuolemallaan kuoleman voitti  

Ja haudoissa oleville elämän antoi! 
 

 

 

 

 

 
 

 

- 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 valokuvineen internet-osoitteessa http://etiopian.palmu.st/ 
- Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/ 
 

 

 

TÄMÄN KIRJEEN NETTIVERSIOSSA on aika liuta kuvia, seuraavassa niistä vain osa. 

 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Kaikkien lastemme ja lastemme lasten puolesta; 

- Perhetyön puolesta Kambodzhassa ja Thaimaassa;  

- Rauhaa maailman levottomille alueille, Lähi-itään, Afrik-

kaan ja muuallekin; 

- Pakolaisten puolesta, että heille löytyisi turvallinen paikka;  

- Lisää vapaaehtoisia auttamaan maahantulijoita sopeutumi-

sessa uusiin oloihin; 

- Suomen kirkon päättäjien, nyt erityisesti vastavalitun kir-

kolliskokouksen puolesta; 

- Pääsiäis- ja hiihtoviikkomatkamme puolesta 29.3.-13.4. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Lastenlasten tapaamisista; 

- Rikkaista muistoista, menneisyyden ilosta; 

- Mahdollisuuksista tavata sukulaisia ja ystäviä; 

- Riittävästä terveydestä; 

- Siitä, että Suomella on varaa ja mahdollisuuksia auttaa 

hädänalaisia; 

- Kotiseurakunnasta, sen työntekijöistä ja muista vas-

tuunkantajista;  
 

- Jeesuksen sovitustyöstä, pääsiäisen sanomasta: 

Jeesus ei jäänyt ristille! 
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KUVAKERTOMUSTA PALMUJEN ALKUVUODESTA 2016 

 

(Palmujen safiirihääpäiväkuvat, Vantaanjokivarren maisemia, Matin veljen luona Laitilassa ja siskon luona Tampereella,  

Hautajaiset Karttulassa ja Pieksämäellä, Jeesuksen kärsimystie iltapäiväkerholaisten kuvaamana  

Myyrmäen kirkossa sekä Kristus ristillä Helsingin Kallion kirkossa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


