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Vantaalla, Viherkummun siirtolapuutarhan  

”Palmurannassa” 19.7.2016 

 

Rakkaat ihmiset, Kesäterveiset siirtolapuutatarhamökiltä vantaanjokirannasta. Olemme nauttineet 

vaihtelevista kevään ja kesän säätiloista. Eräänäkin kesäkuisena viikkona täällä satoi 

muutamassa päivässä noin 100 mm. Mutta mepä olimme juuri tuolloin kolmen päivän 

reissulla Kuopiossa. Olemme iloinneet niin sateesta kuin auringosta, viileistä päivistä 

kuin helteestä. Kaikki ilmat ovat kauniita. Ja mitä ulkona liikkumiseen tulee, niin sää-

hän on pitkälti pukeutumiskysymys. 

 

Huhtikuussa hiihtämässä Heti pääsiäisen jälkeen lähdimme pohjoiseen. Poikkesimme Lapualla ja Haapavedellä 

matkallamme Tornioon. Siellä hiihdimme ystäväperheen kodista käsin niin Suomen 

kuin Ruotsinkin puolella. - Hiihtoviikko Pyhätunturin Kairosmajalla oli hieno koke-

mus. Kotioloissa ei olisi tullut mieleen lähteä hiihtämään vesisadepäivinä, mutta Pyhä-

tunturin maisemissa lunta ja hyväkuntoisia latuja riitti. – Paluumatkallakin poikkesim-

me useampaan paikkaan, lähetti-työtoverien luo Pelkosenniemellä ja Sotkamossa, ys-

tävien ja sukulaisen luo Tohmajärvellä ja Lappeenrannassa. 

 

Pidennetty kesä siirtolapuutarhamökillä  

 

Muutimme tänne siirtolapuutarhaan jo yli kaksi kuukautta sitten 9. toukokuuta Ukon-

polun kotimme putkiremonttia pakoon. Niinpä tämä hulppean iso (25m²) mökkimme 

on syyskuun lopulle asti varsinainen kotimme. Taloyhtiön teettämän putkiremontin 

lopputarkastuksineen on määrä valmistua elokuun puolivälissä. Vasta sen jälkeen voi 

alkaa oma remonttimme, eli keittiö-, kylpyhuone- ja huoneistoremontti. Oman remont-

timme tekijäksi saamme pitkäaikaisen luotetun ystävämme Karttulasta. 

 

”Arkeologisia kaivauksia”    jatkoimme kotona toukokuulle asti, kunnes putkiremontti eteni meidän asuntoomme.  

Nyt taloyhtiön teettämät putkijutut ovat meidän kotimme osalta tehdyt, joten pääsen 

jatkamaan omia ”kaivauksiani”. Tehtävänä on vielä minun työhuoneeni hyllyjen ja 

laatikostojen läpi käyminen. Varsinaisen kirjaurakan olemme jo tehneet: suuri määrä 

kirjoja lähti työtoveri-ystävän nettidivariin. Mutta muuta tavaraa ja erityisesti paperi-

aineistoa on hyvin runsaasti mapeissa ja muuten varastoituna.  

 

Minun kannaltani ei siis haittaa, vaikka edessä olisi paljonkin sateisia kesäpäiviä. Täl-

laisen pakon edessä tehtävän kaiken tavaran läpikäymisen voisi tietysti ottaa myös 

ikävänä asiana. Olemme sen sijaan koettaneet nähdä tämän elämänvaiheen myönteise-

nä tilaisuutena. Teemme nämä selvittelyt nyt, kun vielä siihen on voimia ja aikaakin.  
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Vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Ef. 6:10. 
 

 ”Sanat ’hänen väkevyytensä voimassa’ opettavat meille, ettei meidän pidä luottaa omaan voimaamme.  

Mutta ne opettavat meille myös, ettei meidän tule masentua heikkoudestamme. - Sinä sanot: Olen niin kurja ja heikko, 

etten kykene mihinkään. Tähän on sanottava: Kunpa tuntisit itsesi vielä paremmin! Silloin et edes ajattelisi, että voitto 

riippuu omasta voimastasi. Silloin sinulle olisi itsestään selvää, että olet riippuvainen Jumalan voimasta ja  

laupeudesta joka ainoa hetki. Mutta sinä vain ajattelet omaa voimaasi, ja mitä sinun itsesi pitäisi tehdä. 

Silloin sinä joudut häviölle, ellet lakkaa luottamasta itseesi ja katso vain Herraan.” 
                                                                                      

C.O. Rosenius, LEIPÄSET - Evästä vuoden jokaiselle päivälle, Heinäkuun 12. päivä 
 

 

Mökillä ja mökiltä Monenlaista tekemistä riittää myös täällä siirtolapuutarhassa. Viljelyksemme kylläkin  

ovat kovin pieniä: vähän perunaa, salaattia, retiisiä, naurista yms. Herukoita näyttää 

tulevan tänä vuonna runsaasti, mutta luumuja vain hiukan; omenapuita tontillamme ei 

ikävä kyllä ole. Tässä mökkikylässämme on 126 mökkiä, kukin maksimissaan 25 ne-

liötä; tontit ovat kaikki noin 350 neliön suuruisia. 

 

Olen tänä vuonna pyöräillyt noin 1.450 kilometriä. Autoa käytämme lähimatkoihin 

varsin vähän. Anna-Kaarina on pyöräillyt noin 450 kilometriä. Tandemilla olemme 

tehneet tähän mennessä vain yhden kirkkoreissun.  

 

Partion juhla Toukokuun lopulla olin mukana Kalannin Metsäveikkojen 50-vuotisjuhlissa. Meitä  

50- ja 60- luvun partiolaisia oli mukana 40-50 henkeä. Kumma vaan, että meistä sil-

loisista partiopojista olikin yllättäen sukeutunut vanhoja ukkoja… Teimme muun mu-

assa retken Kuuanvuorelle, noin 50 metriä merenpinnasta olevalle kalliolle. 

 

Kesäjuhlia Kesällä olemme matkustelleet aika vähän. Vihdin lähetysjuhlilla kävimme kotoa 

käsin, samoin kävimme päiväseltään Vivamon juhannusjuhlilla. Heinäkuun ensim-

mäisenä viikonloppuna kävimme parina päivänä Ryttylässä Kansanlähetyspäivillä. 

Seuraavana viikonloppuna vietettiin Vantaan Herättäjäjuhlia omassa seurakunnas-

samme, tuossa muutaman kilometrin päässä Myyrmäessä. –  Herättäjäjuhlilla oli nyt 

ensi kertaa ehtoollisavustajina myös maallikoita. Niinpä Anna-Kaarina ja minä saa-

toimme palvella yhdessä, yhtenä jakoparina 58:stä. – Heinäkuun kolmantena viikon-

loppuna vietettiin samoin Myyrmäessä Lähetysyhdistys Rauhan Sanan Suvijuhlia.  

Kaikissa mainituissa oli ilo olla mukana ja tavata paljon ystäviä. 

 

 

Iloa ja valoa, Jeesuksen läsnäolon tuntoa kesäänne toivottaen,  

Matti   (ja Anna-Kaarina) 

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 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 pieni osa. 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Suomen kesästä, satoi tai paistoi; 

- Jumalan luonnon kauneudesta;  

- Mahdollisuuksista tavata ystäviä ja sukulaisia; 

- Riittävästä terveydestä – ja yhteiskunnan tarjoamista 

terveyden- ja sairaanhoitopalveluista; 

- Siitä, että Suomella on varaa ja mahdollisuuksia auttaa 

hädänalaisia; 

- Kristillisistä järjestöistä ja niiden kesäjuhlista;  
 

- Siitä, että Jumalan voima ja laupeus on meille tar-

jona kaikkina vuodenaikoina. 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- 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; 

- Suotuisia ilmoja sadon varmistamiseksi; 

- Siunausta kesän mittaan työhön siunatuille eri järjestöjen 

lähetystyöntekijöille; 

- Jumalan apua raamatunkäännöstyöhön, erityisesti nyt Etio-

piassa Kambaata-Hadijan ja Gidolen alueilla. 
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KUVAKERTOMUSTA PALMUJEN KEVÄÄSTÄ JA ALKUKESÄSTÄ 2016 

 

(Anna-Kaarina hiihtämässä… Matti nousemassa avannosta Pyhätunturin maisemissa; Kalannin Metsäveikkojen vanhoja ukkoja  

Kuuanvuorella; Palmujen kirjoja lähdössä nettidivariin; Kesäjuhlia: Lähetysjuhlat, Vivamon juhannus, Kansanlähetyspäivät  

ja Herättäjuhlat; Matti siirtolapuutarhassa orapihlaja-aitaa leikkaamassa sekä vanhatpalmut Tandem-kirkkoretkellä.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 


