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: Lumitalvi alkoi Länsi-Vantaalla 2.1.2021; Matin hiihtokausi alkoi 16.1., jolloin tämä kuva Helsingin Paloheinästä.
Paloheinän latuverkosto on hienosti hoidettu; tässä kuva Pitkäkoski-Niskala -ladun varrelta 17.1.; Kevättulvaa Vantaankoskella 30.3.2021.

Kaivokselassa 2, pääsiäispäivänä 5.4.2021
Hyvät ihmiset,

Iloinen pääsiäistervehdys Länsi-Vantaalta. Kristus nousi kuolleista!
Toinen koronavuosi on alkanut. Meille eläkeläisille koronarajoitukset eivät kovin
kummoisesti ole tuntuneet liikkumisrajoituksina, kun edelleenkään ei ulkoilua ole
kielletty. Anna-Kaarina sauvakävelee lähes päivittäin. Matilla oli vajaan kolmen kuukauden hiihtokausi ja nyt sitten on taas meneillään pyöräilykausi. Saimme syksyllä jokavuotiseen tapaan influenssarokotuksen ja maaliskuun lopussa koronarokotuksen.
Kiitämme Jumalaa kohtuullisen hyvänä jatkuneesta terveydestämme.

Pyöräilyä ja hiihtoa

Vuonna 2020 meillä täällä Syrjä-Suomessa ei ollut laisinkaan lumitalvea. Niinpä Matti
saattoi pyöräillä läpi vuoden, yhteensä 333 päivänä ja kaikkiaan 7.000 kilometriä.
Tammi-maaliskuussa 2021 Matti hiihti 56 päivän aikana kaikkiaan 800 kilometriä.
Nuo lukemat ovat enemmän kuin koskaan ennen Matin elämässä.
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Monenlaista osallistumista Marraskuun lopulta seurakuntien tilaisuudet siirtyivät uudelleen nettiin. Niinpä
sunnuntaiohjelmamme ovat olleet aika lailla tietokonevoittoisia. Adventista pääsiäiseen pääsimme ”oikeasti” kirkkoon vain pari-kolme kertaa 6–7 hengen ryhmissä.
Mutta olemme näinä kuukausina tehneet melkoisen kierroksen eri seurakuntien jumalanpalveluksiin. Kaikkien tuomiokirkkojen (paitsi Tampere, minne pitäisi kai mennä
paikan päälle?) ja kotiseurakunnan (Myyrmäen Virtakirkko ja Kivistön kirkko) lisäksi:
Lahden Mukkula (TV1), Lappeenrannan Lappee (Järviradio), Alatornio (Yle1), Kauniaisten Raamattuopisto (Radio Dei, pääsiäisenä SRO-TV), Vantaan Hämeenkylä
(nettiradiointi), Askola (TV1), Helsingin Malmin Pihlajamäki / Verkosto (Yle1),
Hausjärvi/SEKL (YouTube), Vantaan Rekola (Facebook), Vantaan Tikkurila (TV1),
Oulainen (nettiradiointi), Vantaan Hakunilan Pyhän Annan Lastenkirkko (vanha tallenne, TV1), Tampereen Aleksanteri (Radio Moreenin nettiradiointi), Kansanlähetysopisto, Ryttylä (YouTube), Kuopion Puijo (Yle1), Ylivieska (TV1).
Perheen opiskelijoita

Lastenlapsistamme kaksi vanhimmaista osallistuu tänä vuonna ylioppilaskirjoituksiin,
Japanissa ja Kuopiossa. Japanin-perhe on palaamassa Suomeen heinäkuussa ja asettuvat asumaan Vantaan Tikkurilaan. Nyt jännätään sitä, löytyvätkö heille toivotut opiskelupaikat Suomessa yliopistossa, Kansainvälisessä (IB-) lukiossa, yläkoulussa.

Toivotamme kaikille

Pääsiäisen iloa ja riemua:
Jeesus on todellisesti ylösnoussut!

Iloisin
pääsiäisterveisin
Matti
(ja Anna-Kaarina)

"Naiset astuivat sisään hautaan. He säikähtivät nähdessään, että heidän oikealla puolellaan istui valkoiseen viittaan
pukeutunut nuorukainen. Tämä sanoi heille: ”Älkää pelästykö. Etsitte Jeesus Nasaretilaista, joka ristiinnaulittiin.
Hänet on herätetty kuolleista, ei hän ole täällä.”
Markus 16: 5–6 UT2020 (Lue koko luku omasta Raamatustasi!)

RUKOILKAA SIIS:

ILOITEN KIITTÄKÄÄ:

-

-

Uusista mahdollisuuksista välittää jumalanpalveluksia;
Siitä, että voimme päästä mukaan eri kirkkoihin etänä;
Ehtoolliselle pääsystä, vaikka pienissäkin ryhmissä;
Ystävistä, joihin saamme yhteyden puhelimitse;
Siitä, että voimme rukoilla ystävien puolesta etänäkin;
Useiden etiopianlähettien toipumisesta koronataudista;
Riittävästä terveydestä, mahdollisuudesta ulkoilla;
Matti on tähän mennessä (2021) pyöräillyt 170 km.

-

Lähetystyön puolesta kaikkialla maailmassa;
Siunausta oman seurakunnan lähetystyölle;
Voimia hoitohenkilökunnalle, joka hoitaa koronapotilaita
eri puolilla maailmaa;
Koronaan sairastuneille tervehtymistä;
Viisautta hallitukselle tehdä oikeita koronapäätöksiä;
Jumalan apua kaikille, joita virus eri tavoin ahdistaa;
Vaikeuksissa olevien avioparien puolesta;

-

Pääsiäisen sanomasta: Jeesus ei jäänyt hautaansa!

-

Jumalan apua heille, joita korona-aika ahdistaa.

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/
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Perhetyö jatkuu maailmalla eri maissa paikallisten toimijoiden toimesta!
Nepalin perhetyön projektissa on juuri otettu 1.000 kappaleen uusintapainos
KUVAKERTOMUSTA
JOULUKUUSTA
tekemämme PerhetyönETIOPIANPALMUJEN
osallistujan kirjan nepalinkielisestä
versiosta. 2020

Kaivokselasta alkava Mätäoja on Helsingin puolella nimeltään Mätäjoki; Pitäjänmäellä joessa on komea koski Strömbergin puistossa;
Länsi-Vantaan Silvolassa on kesäinen uimapaikkamme, entinen hiekkakuoppa Vetokannaksella. Siellä on mahdollisuus myös avantouintiin.

Korona-ajan ”kirkkovierailut” tapahtuvat netin suoratoistojen ja osin TV- tai radiojumalanpalvelusten merkeissä.
Itsenäisyyspäivän 2020 TV-jumalanpalvelus Helsingin tuomiokirkossa; TV1-Joulukirkko 2020 Askolan kirkossa.

Tapaninpäivänä 2020 pyöräilimme Myyrmäen (nyt vuosia poissa käytöstä olevan) kirkon pihapuistikkoon.
Suuri osa vantaalaisista on muualta tulleita. Monet, kuten mekin, tuovat muistokynttilät ”haudalle” kirkon viereiselle muistelupaikalla.

Palmujen kodin Ukonpolun joululeipuri-mummo; Etiopianpalmut kodissaan jouluna 2020; ei käynyt jouluvieraita!
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KUVAKERTOMUSTA ETIOPIANPALMUJEN ALKUVUODESTA 2021

Kirkkovierailuja tammikuussa 2021: (Virtuaalikirkko-palvelusta kännykkään ja siitä kodin TV-ruudulle siirretty) Jumalanpalvelus Oulun tuomiokirkossa;
(YouTubesta kännykkään ja siitä kodin TV-ruudulle siirretty) Uuden SEKL-lähetysjohtajan tehtävään siunaamisen messu Hausjärven kirkossa.

Kirkkovierailuja tammi-helmikuussa 2021: Vantaan Tikkurilan uuden kirkon vihkimismessu TV1:ssä: Helsingin ja Porvoon piispat vihkimässä;
(Virtuaalikirkko-palvelusta kännykkään ja siitä kodin TV-ruudulle siirretty) Diakonian virkaan vihkimysmessu Kuopion tuomiokirkossa

Hiihtomaisemia tammikuussa: Risteyskohta Pitkäkoskella ja latu Pitkäkoskelta kohti Niskalaa

Hiihtomaisemia tammikuussa: Rantalatu Pitkäkoskelta kohti Niskalaa; Latukone lähti Niskalasta kohti Paloheinää.
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(Kuvakertomus 2021 jatkuu…)

Hiihtomaisemia tammikuun lopussa: Kuninkaantammesta kohti Paloheinää. Lunta oli kerrankin paljon; alkuviikkoina
Matti saattoi panna sukset jalkaan heti kotitalon pihassa ja hiihtää kevyen liikenteen väyliä Kannelmäen suunnasta tulevan
yhdysladun varteen. Sitten, kun hiekoittivat väylät, Matti kantoi sukset tuon 800 metriä ja pääsi sitten ladulle.

Matin hiihtoreittejä: (vas.) etelään Helsingin Maunulaan ja Ruskeasuolle; kierros etelään Kannelmäen ohi Lassilaan ja sieltä itään Pirkkolaan;
tavallisin reitti itään Paloheinän latuverkolle, ja länteen Louhelan-Variston kautta Pähkinärinteen Lammaslammelle.

Anna-Kaarina on kutonut ahkerasti villasukkia;
tässä yksi erä, jonka postitimme Japaniin
Koben teologisen seminaarin varainhankinnan tueksi.

Pojantyttäremme on tänäkin lukuvuonna ollut mukana Kuopion Sirkuksen ryhmässä.
Heidänkin esityksensä piti koronavuonna siirtää nettiin. ”Meidän tyttömme” on vasemmalla raitahousuissa.
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(Kuvakertomus 2021 jatkuu…)

Lunta oli paljon alkuvuodesta 2021; kuva kotikatumme Ukonkivenpolun alkupäästä.

Helmikuun lopun kävelyretki Palmurantaan. Lunta oli täkäläisittäin paljon.

Tampereen pojanpojat olivat vierainamme pari yönseutua. Vanhemman (11v.) kanssa Hiihdimme Varistoon, edestakaisin 12 km.
Molempien kanssa teimme hiihtoretken Palmurantaan (nuorempi on 9v.), yht. 8 km. Voitontahtoa löytyy joka tilanteeseen!

Eipä ole Palmurannan pihapiirissä ennen hiihdettykään. Pojat olivat juuri seuranneet naisten ampumahiihtokisoja TV:stä.
Niinpä he nyt pitivät omat ampumahiihtokisat Palmurannan pihaa kiertäen; aina välillä heittäydyttiin maahan ja ammuttiin suksisauvoilla!
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(Kuvakertomus 2021 jatkuu…)

Kyllä pääkaupunkilaiset liikkuvat! Hiihtäjiä Helsingin Paloheinän seutuvilla. – Lumisadepäivinä ei ollut tungosta Niskalan peltoaukeilla.

Hiihtämisen iloa niin aurinkoisina pikkupakkaspäivinä… kuin myös pilvisinä lumisadepäivinä.

Toiseksi viimeisenä hiihtopäivänä Matti kävi vielä Pähkinärinteen Lammaslammella, edestakaisin 16 km. Alikulussa kyllä oli aiemmin latu …
Viimeisenä hiihtopäivänä 26.3.2021 Louhelan pellolla olisi jo tarvittu vesisuksiominaisuutta vanhoihin (15v.) suksiin!

Vain neljä päivää viimeisen hiihdon jälkeen Matti pyöräili Vantaanjoen varrella; kiuru liversi peltoaukean yllä.
Ylästöntien alikulussa Vantaanjoen vesi oli hiukan noussut. Oli jäidenlähtöpäivä, jääpato häämöttää tuolla taustalla.
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(Kuvakertomus 2021 jatkuu ja päättyy)

Paastonaikana pääsimme kahdesti ehtoolliselle Myyrmäen Virtakirkossa: Tuhkakeskiviikkona ja (kuvassa) Kiirastorstaina. Pääsiäispäivänä
pääsimme myös ehtoolliselle, etukäteen paikan varanneina ja taas kuuden ehtoollisvieraan ryhmissä. – Kuva oikealla ja kaksi kuvaa alla:
Virtakirkon isoon kirkkosaliin oli todella taidolla aseteltu Hiljaisen viikon ja pääsiäisen päivien tapahtumista kertovia pöytäasetelmia.

Hiihtomaisemaa Kuninkaantammen-Hakuninmaan välimaastossa, Helene Schjerfbeckin puistoon tullessa.
Olipa iso ilo päästä hiihtämään parin vuoden tauon jälkeen. Vuonna 2019 Matti hiihti täällä Syrjä-Suomessa noin 200 km.
Tänä vuonna lumijaksoa riitti pidempään, niin että hän ehti hiihtämään 16.1.-26.3.2021 aikana 56 eri päivänä yhteensä 800 km.

