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Kaivokselassa 2. pääsiäispäivänä 18.4.2022

KAUDEN LUONTOKUVAT: Sorsia Myyrmäessä Mätäojan seudulla; Matti kohtasi hiihtoreitin varressa Haltialan sillalla poniratsastajan.
Kuukkeli tuli anelemaan osinkoa Matin eväistä Pyhätunturin maastossa. Kettu päästi ihan lähelle Helsingissä Pitkäkosken-Niskalan-ladulla.

Rakkaat ihmiset,

Riemullinen pääsiäistervehdys Länsi-Vantaalta
Olemme eläneet vilkkaan perhekohtaamisten ajanjakson joulusta pääsiäiseen.
Japanin Palmuja olemme tavanneet monta kertaa, kun asuvat tuossa melkein
naapurissa, 15 km:n päässä Vantaan Tikkurilassa. Anna-Kaarinan synttäreitä juhlimme tammi-helmikuun taitteessa muiden paitsi kuopiolaisten läsnä ollessa.

Perhetapaaminen!

Eilen pääsiäispäivänä meillä oli aivan erityinen perhetapaaminen. Olimme viimeksi
olleet KOKO perhekunta koolla lähes 17 vuotta sitten, syyskuussa 2005 juuri ennen
Laurin perheen ensimmäistä lähtöä Japaniin. Sen jälkeen olemme saaneet neljä uutta
lastenlastakin, joita tätä nykyä on kahdeksan. Eilen olimme tässä Ukonpolun kodissamme koolla kaikki 17 henkeä! Lauri toi maaliskuiselta työmatkaltaan Etiopiasta pakastettuna ”ihan oikeaa ruokaa”, indsera-leipiä ja kolmenlaista vottia eli etiopialaisia
kastikkeita. Olipa juhlaa kerrakseen! Aloitimme päivän Virtakirkon messulla.
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Monenlaista osallistumista tosi monissa paikoissa
Vuosi 2021 oli toinen koronavuosi. Huomattava osa kirkossakäynneistämme oli siksi
netissä. ”Vierailimme” vuoden aikana yhteensä 48:ssa eri kirkossa, mutta niistä netin
kautta tapahtuneita osallistumisia oli 42. Tämä suoratoistopalvelu, jota monet seurakunnat edelleen jatkavat, on avannut ihan uudenlaisen mahdollisuuden tutustua eri
seurakuntien jumalanpalveluskäytäntöihin.
Sitten joulukirjeemme 2021 olemme edelleen vierailleet messuissa monissa kirkoissa.
Oman seurakunnan messujen (Myyrmäen Virtakirkko, Seutulan kappeli) lisäksi
olemme osallistuneet paikan päällä seuraavissa: Vantaalla Pyhän Laurin kirkko, Tikkurila, Rekola ja Hämeenkylä, Espoossa Olarin srk:n Matinkappeli, Helsingissä
HEKL-Alppitalo, Keminmaan uusi kirkko, (Anna-Kaarina) Tornio, (Matti) Kairosmajan Revontulikappeli Pyhätunturilla. - Lisäksi olemme etänä osallistuneet messuihin
seuraavasti: Vantaan Hakunila, Helsingin Mikael (Kontula), Järvenpää, SRO-Kauniainen, Jämsä, Agricolan srk:n Loviisan kirkko, Lapuan tuomiokirkko, Valkeala,
Vantaanjengiin (alueemme lähettien kokoontumisiin) olemme osallistuneet kuukausittain eri kodeissa. Etiopianlähettien kuukausilounaalla olemme myös käyneet säännöllisesti. Anna-Kaarina on käynyt säännöllisesti vesijumpassa ja erikseen vesijuoksemassa. Matti on käynyt oman seurakunnan lähetyspiirissä Martinristissä ja jonkun
kerran myös miestenpiirissä Martinristissä.
Hiukan palvelutehtäviäkin

Tammikuussa meillä oli kaksikin yhteistä saarnavuoroa. Espoon Matinkappelissa
vuoden ensimmäisenä pyhänä tosin Matti piti yksin sen yhteisen saarnamme, kun
Anna-Kaarinalla oli tylsänkova yskä juuri niinä päivinä, eikä tuntunut hyvältä mennä
korona-aikana messuun yskivänä. Loppiaisena pidimme sitten yhteisen saarnan Helsingin Vuosaaren kirkossa, minne saimme pikahälytyksen sairastuneen tilalle.
Omassa kotikirkossamme saimme palvella messussa Japanin Palmujen vierailusunnuntaina helmikuussa, Anna-Kaarina ehtoollisavustajana ja Matti muissa avustustehtävissä. Samoin helmikuussa vierailimme oman seurakunnan senioripiireissä Kivistössä
ja Virtakirkolla esittelemässä seurakuntamme lähetystyön kokonaisuutta.
Maaliskuussa Matilla oli saarna Kairosmajan Revontulikappelissa torstain viikkomessussa. Vielä maaliskuussa poikkesimme Karttulassa monikymmenvuotisen Marjattaystävän luona viettäen kotiehtoollista. Huhtikuussa vierailimme Helsingin Pitäjänmäen seurakunnan lähetyspiirissä kertomassa lähetystyöstä Japanissa.

Pyöräilystä ja hiihdosta

Matin pyöräilysaldoksi 2021 tuli lopulta 4.400 km. Uuden vuoden ilo oli se, että täällä
Syrjä-Suomessakin oli varsin hyvä lumitalvi. Matin hiihtokausi oli 7.1.–4.4. Hiihtopäiviä kertyi yhteensä 50. Kuten viime vuonna, vuosisaldoksi tuli 800 km, josta Lapissa
noin 150 km.

Pitkä matka pohjoiseen

Maaliskuun loppupuoliskolla teimme parin viikon matkan pohjoiseen. Mennessä
ajoimme Pohjanmaan kautta ja palasimme Kainuun ja Pohjois-Savon kautta. Ajomatkaa kertyi yhteensä noin 2.400 km.
Anna-Kaarina kun ei enää hiihdä, hän viipyi viikon verran ystäväperheessä Torniossa.
Matti jatkoi sieltä hiihtoviikolle Kairosmajalle. Teemme tuollaista pitkää matkaa pienemmissä erissä: yövyimme matkojen varressa ensin Matin serkun luona Lapualla ja
palatessa lähettitoverien luona Vaalassa ja Sotkamossa. Kuopiossa käväisimme yhden
yönseudun Palmuilla.
Menomatkalla vierailimme Regina-lähettitoverin luona Kokkolassa ja Matti kävi Pyhätunturilta lähdettyään Taina-lähettitoverin luona hoivakodilla Pelkosenniemellä.
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Toivotamme kaikille

Iloa ja riemua juhla-aikaan:
Jeesus on todellisesti ylösnoussut!

Keväisin
pääsiäisterveisin
Matti
(ja Anna-Kaarina)

Kuolema on voitettu!
”Kristus nousi kuolleista. Kuolemallaan kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi.” (Virsi 90)
Pääsiäisen riemullinen sanoma avaa sydämen ja suun Jeesuksen ylösnousemuksen ylistämiseen.
Se on suurin ihme, johon kristillinen uskomme perustuu.
Anja Korteniemi, Jumalan kämmenellä -hartauskirja s.39

RUKOILKAA SIIS:

ILOITEN KIITTÄKÄÄ:
-

Hyvin menneestä Lapin-matkastamme;
Pääsiäisen riemullisesta ylösnousemusuutisesta;
Iloisesta KOKO palmuperheen pääsiäistapaamisesta;
Riittävän hyvästä terveydestä;
Varjeluksesta erilaisten terveysuhkien keskellä;
Mahdollisuudesta liikkua eri tavoin;
Kevään valosta ja lämmöstä;

-

Hyvästä, riemullisesta pääsiäisviestistä:
Jeesus Vapahtaja todella elää, tänään!

-

RAUHAA Ukrainaan, Etiopiaan, Israeliin, Syyriaan ja
kaikkialle, missä sota ja rauhattomuus tuottaa tuhoa;
Siunausta ja rauhantahtoa sotaa käyvien maiden johtajille;
Voimia ja apua koronaan sairastuneille;
Rokotussaatavuuden puolesta myös köyhissä maissa;
Koronapandemian loppumista;
Vaikeuksissa olevien avioparien puolesta;
Viisautta ja oikeudenmukaisuutta lakkokevään päättäjille;

-

-

Jumalan apua heille, joita sota ja sodan uhka ahdistaa.
.

ETIOPIANPALMUJEN KUVAKERTOMUSTA
JOULUSTA 2021 PÄÄSIÄISEEN 2022
.
Jouluaatto 2021 Länsi-Vantaalla:
Joulurauhan julistus TV1:ssä Suomen Turusta.
Etiopiassa kuuntelimme tämän aina C-kasetilta
suomalaisena jouluaattona, nyt perinne on siirtynyt TV:hen.
Vanhapari Palmut Ukonpolun kodissaan aattoiltana.
Kävimme sytyttämässä muistokynttilät (suljettuna olevan)
Myyrmäen kirkon puistikossa vanhempiemme muistolle.
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(Kuvakertomus 2022 jatkuu… HIIHTOMAISEMIA SYRJÄ-SUOMESTA JA LAPISTA)

Yläkuvissa: Näkymiä Niskala-Paloheinä-ladun varresta; Taukopaikka Haltialan sillalla, näkymä alajuoksulle päin.
Alemmissa kuvissa edelleen näkymiä Niskala-Paloheinä-latujen varresta.

Yllä Hiihtomaisemia jokivarresta, vas. Ruutinkoski Vantaanjoella, oik. näkymä Tornionjoelta kohti Tornion Suensaarta.
Alemmissa kuvissa näkymä kohti Pyhätunturia ja Matti ladulla, tässä palaamassa pohjoisen suunnasta.
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(Kuvakertomus 2022 jatkuu…)

Ylh. Pyhäjoki Pyhätunturilta pohjoiseen; paluulatu Pyhäjärven kylän suunnasta kohti Kairosta ja Pyhätunturia.

KUVIA PYHÄTUNTURIN KAIROSMAJALTA:

Yläkuvissa: Revontulikappeli on Lapin vanhin tunturikappeli; Hiihtoviikon vetäjät Marja ja Jorma Kalajoki.
Alakuvissa: Hiihtoviikon musiikista vastasivat Hannu Kiiski ja Elina Pikkuhookana.

Alla: Lapista palattua Matti jatkoi vielä joitakin päiviä hiihtokautta Etelä-Suomessa hybridimallilla:
Sukset tarakalle ja pyöräillen 2 km. ladun varteen Pitkäkoskelle. Takaisin taas pyörällä sulia väyliä myöten!

Etiopianpalmukirje 1-2022 (352) – PÄÄSIÄINEN

6

(Kuvakertomus 2022 jatkuu…)

Länsi-Vantaallakin oli kevättalvella 2022 varsin paljon lunta. Kuvat Ukonpolun nurkilta.
(Alla) Viherkummun siirtolapuutarhassakin ja meillä Palmurannassa oli kunnon lumitalvi.

KUVIA KIRKKOVIERAILUILTA:

(Yllä) Joulupäivän perhejumalanpalvelus (TV1) Helsingin Mikaelin (Kontulan) kirkosta;
Joulukirkko paikan päällä Vantaan Pyhän Laurin kirkossa

Kuvat yllä, paikan päältä: Kansainvälinen perhemessu Espoon Olarin srk:n Matinkappelissa
vuoden 2022 ensimmäisenä pyhänä. - Loppiaisen 2022 sanajumalanpalvelus Helsingin Vuosaaren kirkossa
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(Kuvakertomus 2022 jatkuu… KUVIA KIRKKOVIERAILUILTA)

Kuva alla: Suomen Raamattuopisto, Kauniainen (SRO-TV)

Kuva yllä: Jumalanpalvelus Jämsän
kirkossa (You Tube)
Kuva yllä, paikan päältä:
Helsingin Kansanlähetyksen messu
Alppitalossa (Asako ja Lauri Palmu vieraina)

Kuvat yllä: Japanin Palmut Agricolan seurakunnassa, Loviisassa (You Tube). Messun jälkeen
heitä haastateltiin virtuaalikirkkokahveilla. – Messu Valkealan kirkossa (You Tube)

Kuvat yllä ja alla, paikan päältä: Japanin Palmut vierailulla Vantaankosken seurakunnassa, Myyrmäen Virtakirkossa.
Ehtoollista jakamassa päivän saarnamies Lauri Palmu ja vapaaehtoisavustajana Anna-Kaarina Palmu.
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(Kuvakertomus 2022 jatkuu… KUVIA KIRKKOVIERAILUILTA)

Kuvat yllä: Laitilan kirkossa sanajumalanpalveluksen toimitti helmikuussa Hannu Palmu (You Tube).

Kuvat yllä, paikan päällä - Japanin Palmut ”vierailivat” kotiseurakuntansa Tikkurilan messussa ja lähetystilaisuudessa.

Kuvat yllä ja alla, paikan päällä – Kiirastorstain messu Vantaankosken srk:n Seutulan kappelissa:
Vas. Kaikkien opetuslasten kynttilät sammutetaan; oik. Alttari on puettu mustaan, vain Jeesuksen kynttilä jää palamaan.

Kirkkovierailut paikan päällä – Pitkäperjantain sanajumalanpalvelus Vantaan Hämeenkylän kirkossa: Alttari on
puettu mustiin, Jeesuksenkin kynttilä on sammutettu. (Oik.) Kuva maaliskuulta: Messu Vantaan Rekolan kirkossa.
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(Kuvakertomus 2022 jatkuu…)

Kuva paikan päältä: Seniorifoorumin vierailijana helmikuussa
Helsingin Agricolan kirkossa oli toimittaja Helena Petäistö.

Paikan päällä: Vantaankosken srk:n Miestenpiiri Martinristissä; Samassa paikassa lähetyspiiri

Pojanpojat vaarin kanssa Kaivokselan kaivoksilla;
Kuva keskellä: Pojantytär Kuopion Talvisirkuksen
esityksessä (kuvakaappaus verkkolähetyksestä)

Anna-Kaarina leipoi synttärikakut vastapäisen
ovinaapurin lapsille. Heille me olemme
”mummo ja vaari” – heidän oikeat isovanhempansa ovat Singaporessa ja Mauritiuksella.

Vierailut Raili-ystävän luo Martinlaaksossa, ja kotiehtoollinen Marjatta-ystävän luona Karttulassa.

Etiopianpalmukirje 1-2022 (352) – PÄÄSIÄINEN

10

(Kuvakertomus 2022 jatkuu…ja päättyy)

Paikan päällä: Virtakirkon pääsiäismessu 2022 aloitti myös Etiopianpalmujen perhetapaamisen päivän.

Virtakirkon pääsiäinen 2022

Näkymä yli Pyhäjärven kohti (Kairosmajaa ja) Pyhätunturia

