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                                                        Vähäluminen talvi Kaivokselassa 2.3.2017 ja luminen talvi Jäppilässä 5.3.2017. 

   

Kaivokselassa 14.3.2017 

 

Ystävät ja sukulaiset, keväinen tervehdys Vantaalta! 

 

Muualla Suomessa on vielä ihan oikea talvi. Täällä etelässä tuntuu perin keväi-

seltä. Aurinko paistaa ja lämpömittari näyttää plusasteita. 

 

Tänä vuonna meillä oli erilainen talvi. Välillä satoi lunta ja pakkastakin oli so-

pivasti. Seuraavassa hetkessä oli suojakeli, ja lumi suli vauhdilla. Jalkakäytävät 

olivat usein vaarallisen liukkaita. Nastapohjakengät olivat suureksi avuksi. Il-

man niitä ei tehnyt mieli lähteä ovesta ulos. Ja nyt pihassa on suuria vesilam-

mikoita, joissa talon pienimmät asukkaat mielellään touhuavat. 

 

Loppiaisvieraita Yhden ystäväpariskunnan esimerkkiä seuraten päätimme kutsua naapureitam- 

me joulutorttukahveille loppiaisena. Alunperin ajattelimme laulattaa yhdessä 

myös joululauluja, mutta ehkä sitten ensi kerralla. Matti kävi henkilökohtaisesti 

kutsumassa naapureitamme. Ja ilahduttavan moni ottikin kutsun vastaan. Pie-

nessä taloyhtiössämme (14 asuntoa) elämä on muutenkin yhteisöllisempää kuin 

keskivertokerrostaloissa. Naapureita tervehditään ja kuulumisia vaihdetaan. 

 

Uusia naapureita Sanotaan, että lähetystyö alkaa kotiovelta. Meilläkin se pätee aika hyvin, sillä  

maaliskuun alussa saimme uusia naapureita. Singaporelais-mauritiuslainen ys-

täväperheemme muutti meitä vastapäätä olevaan asuntoon. Heidän kaksivuoti-

as poikansa mielellään käy joskus meillä leikkimässä. Olemmehan hänen suo-

malaiset ”isovanhempansa”. Perheeseen syntyy toinen lapsi huhtikuun lopulla. 
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Rukouksemme on, että voisimme jollain tavalla olla välittämässä Jeesuksen 

rakkautta tälle perheelle. 

 

Matkalle lähdössä Viime vuosi oli pitkästä aikaa sellainen, että olimme koko vuoden Suomessa.  

Tuntui oikeastaan aika mukavalta, kun ei tarvinnut pakata matkalaukkuja miet-

tien, mitä mahdollisesti tarvitsisi mukaansa. - Mutta nyt olemme pakkaamassa 

matkalaukkujamme lähteäksemme kuukaudeksi Japaniin Lauri-poikamme per-

heen vieraiksi. Lähtö on jo muutaman päivän päästä, 17.3. 

 

Kotimaan matkailua Maaliskuun alussa teimme viikonloppumatkan Savoon. Lähdimme vesisatees-

ta. Perillä Kuopiossa odotti täysi talvi. Kovin isot erot näyttävät olevan sääti-

loissa maassamme. Yövyimme ensin poikamme perheessä Kuopiossa ja jat-

koimme sieltä Karttulaan ystävämme 70-vuotissyntymäpäiville. Samalla juhlit-

tiin myös päivänsankarin saamaa seurakuntaneuvoksen arvonimeä. Tapasimme 

monia ystäviä ja tuttuja Karttulan vuosiltamme. Oli ihan mukavat juhlat. 

 

 Karttulasta matka jatkui Pieksämäen Jäppilään 70-luvun naapuriemme luo. 

Vuonna 1973 asuimme heidän kanssaan Pieksämäellä samassa talossa vajaat 

puoli vuotta. Ja tuo silloin alkanut ystävyys on kantanut tänne saakka. Ystävät 

ovat Jumalan lahjaa! 

 

 Tuolla samaisella matkalla tapasimme muitakin ystäviä. Kotiin palatessa tuntui 

kuin olisimme olleet reissussa pitempäänkin kuin vain yhden viikonlopun. 

 

90-vuotispäivillä Helmikuun alussa olimme tätini syntymäpäivillä Myyrmäessä. Hän on äitini 

sisko, jonka luona olemme yrittäneet säännöllisesti vierailla.Hän asuu yksinään 

palvelutalossa.  Oli mukava tavata serkkujakin perheineen pitkästä aikaa.  

 

Televisiohaastattelussa Helmikuussa saimme kutsun IRRTV:n studiolle Keravalle  amharankielisen 

ohjelman nauhoitukseen. Se oli mielenkiintoinen kokemus. Haastattelun en-

simmäisessä osiossa meiltä pyydettiin henkilökohtaisia todistuspuheenvuoroja 

siitä, miten lähdimme seuraamaan Jeesusta ja tiestä lähetystyöhön Etiopiaan. 

Toisen puolen tunnin jakson aikana keskusteltiin perhetyön ohjelman synnystä 

ja kehittämisestä Etiopian Mekane Yesus -kirkossa. - IRRTV tukee taloudelli-

sesti amharankielisten ohjelmien tekemistä. Ne välitetään sitten Lontoosta kä-

sin satelliittikanavan kautta Etiopiaan ja muuallekin. 

 

Kirkkoturismia Tavoitteenamme on käydä kaikissa Helsingin kirkoissa. Ja aika monessa 

olemmekin jo käyneet. Tätä kierrosta olemme jatkaneet tänäkin vuonna, kun 

olemme käyneet Malmin seurakunnan jumalanpalveluksissa mm. Siltamäessä 

ja Viikissä. Mutta toki aina välillä käymme kotikirkossammekin. 

 

 Elämme paastonaikaa. Pääsiäinen lähestyy. Siispä toivotamme molemmat  

siunattua paastonaikaa ja sitten 

 

Pääsiäisen iloa! 
 

terveisin Anna-Kaarina (ja Matti) 
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”Herra, ei se riipu minun tahdostani, rukoilenko vai en. Sinä itse olet käskenyt ja minä tunnen, että minun on oltava si-

nulle kuuliainen. Ja myös lupauksesi on täydessä voimassaan. Siihen minä luotan. Siksi en rukoilekaan itseeni vedoten, 

en myöskään Mariaan tai Pietariin vedoten, vaan Jeesuksen nimeen vedoten, Jumalan nimeen, joka omalla käskyllään  

on määrännyt minut rukoilemaan.” Martti Luther (Sanan aika -raamatunlukuoppaassa 2. paastonajan sunnuntain rukous)  
 

 
- 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/ 
 

 

KUVIA PALMUJEN ALKUVUODESTA 2017 
(Tämän kirjeen nettiversiossa on näiden lisäksi iso liuta kuvia.) 

 

(Joulutorttuja talonaapurien loppiaistapaamiseen; Viikin kirkko Helsingissä; Palmut IRRTV-studiossa amharaksi haastateltavina; 

Siltamäen seurakuntakoti Helsingissä; Joutsenlampi-baletti Kansallisoopperan talossa; ”Osallisuuden messu” Jäppilän kirkossa) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Rauhaa maailman levottomille alueille, Lähi-itään,  

Afrikkaan ja muuallekin; 

- Viisautta ja siunausta Etiopian Mekane Yesus -kirkon uu-

delle johtajalle; 

- Valtionpäämiesten puolesta, vallassa olevien ja valittujen;  

- Kasvavan perhetyön puolesta eri puolilla maailmaa;. 

- Kirkon puolesta Suomessa ja koko maailmassa; 

- Japanin-matkamme puolesta (17.3.-19.4.). 

-  

 

  

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Lähestyvästä keväästä; 

- Ystävien tuomasta avusta, ilosta ja virkistyksestä; 

- Riittävästä terveydestä, mahdollisuudesta liikkua;  

- 100-vuotiaasta, itsenäisestä isänmaastamme; 

- Kotiseurakunnasta, kotikirkosta; 

- Erikielisistä seurakunnista maassamme; 

- Radion hartausohjelmista;  
 

- Siitä, että Jeesus elää! 

-  
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