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: Helsingin Vanhankaupunginkoski huhtikuussa; Kevään kukkia vapunaikaan;
Palmurannan pihakukkia kesäkuussa; Palmurannan takaniitty kesäkuussa 2021.

Kaivokselassa heinäkuussa 2021
Tervehdys Vantaalta,

Kesä on ollut poikkeuksellisen lämmin tänä vuonna. Kesäkuun alussa muutimme taas
Viherkumpuun mökillemme. missä olemme saaneet iloita lintujen laulusta ja kukkaloistosta. Mustarastas ja satakieli ovat jo tuttuja, käki on kukkunut tosi paljon alkukesästä. Mutta moni muukin laulaja on pitänyt konserttiaan. Pihapiirimme linnunpöntöissä on ollut asukkaita. Olemme voineet seurata linnunpoikasten lentoharjoituksia.
Keväästä alkaen olemme ihailleet Luojan kukkaloistoa luonnossa ja vähitellen myös
puutarhassa. Meillä on kaunis maa, missä saamme asua, kiitos Jumalalle siitä.

Lakkiaismatka Kuopioon

Kesäkuun ensimmäisenä lauantaina pääsimme juhlimaan ensimmäisiä lakkiaisia
perhekunnassamme, kun Jounin esikoinen sai valkolakkinsa. Koronarajoituksia oli
sopivasti höllennetty, ja niin nuoret saivat viettää juhliaan. Koululla pidettyä tilaisuutta
seurasimme netin välityksellä, mikä oli hieno mahdollisuus. Juhlasaliin mahtuivat vain
ohjelman esittäjät, opettajat ja lakitettavat.
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Viikonloppumatkallamme olimme yötä ystävämme Marjatan luona Karttulassa ja kävimme myös toisen ystävän, Leenan, luona Tervossa. Oli ihan mukavaa olla taas liikkeellä ystävien luona kaikkien rajoitusten jälkeen. Edellisen matkamme olimme tehneet helmikuun alussa Lappeenrantaan kultahääpäivämme aikaan.
Maalausremontti Palmurannassa juhannusviikolla
Mökkimme sai viime syksynä uuden katon. Ja jo silloin todettiin, että mökki on myös
kipeästi maalauksen tarpeessa. Niinpä pitkäaikainen ystävämme Karttulasta, joka oli
tehnyt kattoremontin, tuli vävypoikansa kanssa hommiin juuri ennen juhannusta. Ammattimiehiltä työ sujui joutuisasti ja työn jälki on hienoa. Samalla saimme myös uudet
valot mökin nurkalle ja verannalle. Kelpaa siellä nyt viettää kesää!
Kirkkovierailuja ja kesäjuhlia verkossa
Tänäkin vuonna lähetysjärjestöjen kesäjuhlat ovat olleet netin kautta seurattavissa.
Jokohan ensi kesänä päästään kokoontumaan yhteen?! - Helatorstaina vietettiin kansainvälistä IDU-rukoustapahtumaa verkossa. Se oli kuvattu meille perin tutussa paikassa, Lähetyskirkossa. Lähetysjuhlien ja Kirkkopäivien yhteinen virtuaalitorstai oli
niin ikään toukokuussa. Kesäkuussa seurasimme Kylväjän kesäpäiviä tietokoneruudun
äärellä. Ja Kansanlähetyspäivien vuoro oli heinäkuun alussa.
Olemme myös jatkaneet kirkkovierailuja netissä. Koronarajoitusten hieman hellitettyä
olemme päässeet myös ”ihan oikeasti” messuun useammassa kirkossa.
Elämän muistojuhla

Amerikan sisareni perhettä kohtasi suuri suru huhtikuussa, kun heidän ainut poikansa
yllättäen kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen 40-vuoden iässä. Perhe halusi järjestää
myös Suomessa kesämökillään Ollin elämän muistojuhlan, jonne täällä asuvat sukulaiset ja ystävät pääsivät osallistumaan. Ensimmäinen tilaisuus oli pidetty jo huhtikuussa
Amerikassa. Mökin pihaan paljastettiin muistokivi muistuttamaan poismenneestä perheenjäsenestä. Tilaisuus oli koskettava, hyvä muistutus siitä, että päivämme täällä
maan päällä ovat rajalliset. Toivottavasti tilaisuus teki todeksi sanonnan ”jaettu suru
on vain surun puolikas”! - Tuo heinäkuinen päivä oli aurinkoinen ja helteinen, mikä
sai vieraat etsiytymään varjopaikkoihin. Minä kävin uimassa kahdesti, saaressa järven
rannalla kun oltiin. Se virkisti aina vähäksi aikaa.

Paluumuuttajat

Laurin perhe palasi Japanista 16.7. Olimme heitä lentoasemalla vastassa. Olimmehan
saaneet molemmat koronarokotuksetkin, joten rohkenimme mennä lentoasemalle.
Perhe asettuu asumaan Tikkurilaan, mistä suuresti iloitsemme. Olemme samassa kaupungissa. Heinäkuun kuvia ja lisää kuulumisia sitten seuraavassa kirjeessämme.

Kilometrikisa

Matti on innolla jatkanut pyöräilyharrastustaan. Helsingissäkin hän on käynyt pyörällä
useamman kerran. Lastenlapset ovat innolla polkeneet vaarin kanssa tandempyörällämme. - Toukokuun alussa alkoi taas jokavuotinen ”Kilometrikisa”, mikä pyrkii innostamaan ihmisiä liikkeelle polkupyörällä. Matilla kilometrejä on jo kertynyt yli
1.700 Kilometrikisassa (vuoden alusta lukien noin 2.200). Matin innostamana minäkin
lähdin mukaan, mutta helteistä johtuen minun pyöräilyni ovat jääneet toistaiseksi varsin vähäisiksi.

Oikein hyvää kesää teille jokaiselle!

Aurinkoisin terveisin Anna-Kaarina (ja Matti myös)
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"On kaunis synnyinmaamme, maat, metsät, järvet sen. Me Luojan töitä saamme katsella kiittäen.
Taas lauhat tuulet soittaa urkuja hongiston ja Herraa kunnioittaa, Hän kaiken luoja on.”
Virsi 574:1

RUKOILKAA SIIS:

ILOITEN KIITTÄKÄÄ:
-

-

Lämpimästä kesästä ja sen kauneudesta;
Mahdollisuudesta osallistua messuun kirkossa;
Hyvin edenneistä koronarokotuksista;
Ystävistä, joiden kanssa voimme pitkästä aikaa tavata
kasvokkain;
Kesän marjasadosta puutarhoissa;
Terveydestä ja toimivista terveyspalveluista;
Lämpimistä uimavesistä;
Laurin perheen hyvin sujuneesta Suomeen paluusta.

-

Lähetystyön puolesta kaikkialla maailmassa;
Siunausta oman seurakunnan lähetystyölle;
Voimia hoitohenkilökunnalle, joka hoitaa koronapotilaita
eri puolilla maailmaa;
Koronaan sairastuneille tervehtymistä;
Rokotussaatavuuden puolesta koko maailmassa;
Koronapandemian laantumista;
Uusien ylioppilaiden opiskelujen alkamisen puolesta;
Laurin perheen Suomeen asettumisen puolesta.

-

Jumalan suurenmoisesta luomistyöstä luonnossa!

-

Että evankeliumi voisi tavoittaa uusia ihmisiä.

-

-

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/

KUVAKERTOMUSTA ETIOPIANPALMUJEN LOPPUKEVÄÄSTÄ JA ALKUKESÄSTÄ 2021

Pääsiäisenä söimme etiopialaisen juhlalounaan (eli votit) kotona.

Pääsiäiseemme kuuluu myös munien värittäminen.

Tampereen pojanpoikien kanssa ihailimme Vantaankosken kuohuja Kehä Kolmosen alapuolella. – Anna-Kaarina vappumunkkeja paistamassa

Anna-Kaarina on jatkanut villasukkien kutomista;
tässä yksi erä, jonka postitimme Japaniin
Koben teologisen seminaarin varainhankinnan tueksi.
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(Kuvakertomus 2021 jatkuu…)

Söimme Äitienpäivän lounaan Martinlaaksossa. – Juoksuhautoja Helsingin Lassilan – Pohjois-Haagan alueella

Kevään kukkaloistoa lähiseuduilla toukokuun aikaan 2021

Ensimmäisiä sinivuokkoja vappuna 2021; valkovuokot seurasivat pian perässä.

Toukokuu on monien kukkien aikaa. Vasemmalla Vantaanjoen rantanäkymä.
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(Kuvakertomus 2021 jatkuu…)

Kukkia Palmurannan pihalla toukokuun lopulla

Pihapiirissä kukkivat niin Norjanangervo kuin luumupuutkin.

Matin pyörälenkit ovat välillä suuntautuneet Helsingin Keskuspuiston reiteille, tässä ihan kaupungin pohjoislaidalla.

Lakkiaismatkallamme saimme yösijan monien vuosikymmenten aikaisen
Marjatta-ystävämme kodissa Karttulassa.
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(Kuvakertomus 2021 jatkuu…)

Poikamme perheessä Kuopion Saaristokaupungissa juhlittiin esikoisen lakkiaisia kesäkuun alussa.

Vierailimme Leena-ystävämme mökillä Tervossa kesäkuun alussa.
Seurasimme pihalla ensin verkossa jumalanpalvelusta ja joimme sitten kirkkokahvit sisällä mökissä.

Lähetysseuran vuosikokous pidettiin kesäkuussa vain verkossa. – Kesäkuun lopussa pakastimme mansikoita.

Joka kesä meidänkin siirtolapuutarha-mökkikylässämme pidetään ”Avoin puutarha” -tapahtuma.
Avattu portti merkitsee silloin tervetulotoivotusta tutustumaan pihapiiriin..
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(Kuvakertomus 2021 jatkuu…)

Viherkummun siirtolapuutarha-mökkikylän lipunnosto juhannusaattona 2021

Kesäkuussa saimme mökkivieraiksi Kaivokselan-naapuriperheemme isän lapsineen.

Sireenien kukinta-aikaan Palmurannan pihapiirissä

Kukkaloistoa Palmurannan mökin pihamaalla kesäkuussa 2021

Etiopianpalmukirje 2-2021 (349) – KESÄ

8

(Kuvakertomus 2021 jatkuu…)

Kukkaloistoa Palmurannan mökin pihamaalla juhannuksen aikaan 2021

Hepe-ystävämme teki vävypoikansa kanssa kaksi tehokasta maalauspäivää Palmurannan mökillämme juhannusviikon alussa.

Tehokasta työskentelyä – ja sitten upean kaunista työn jälkeä,
(oik.) mökin taka- eli pohjoissivulla.
.
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(Kuvakertomus 2021 jatkuu…)

Vasemmalla Palmurannan mökki keväällä ennen maalausremonttia – ja heti maalauksen jälkeen juhannusviikolla

KUVIA KIRKKOVIERAILUISTAMME HUHTI-TOUKO-KESÄKUUSSA 2021

Pitkaperjantain jumalanpalvelus Porvoon tuomiokirkossa; TV1-jumalanpalvelus Ylivieskan kirkon vihkiäisistä pääsiäisenä; piispa Keskitalo vihki.

Agricolan seurakunnan (Loviisa) jumalanpalvelus huhtikuun alussa; saarnaajana sukulaismies Mikko Alava.
Palvelus Uspenskin katedraalissa Helsingissä myös huhtikuussa

Edelleen huhtikuussa jumalanpalvelus Uudenkaupungin uudessa kirkossa… ja Kauniaisten Raamattuopistolla.
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kirkkovierailuista kevätkesällä 2021 jatkuu… ja päättyy.)

Toukokuussa kotikirkossamme Myyrmäen Virtakirkossa saarnasi Sanansaattajien uusi toiminnanjohtaja Arto Antturi;
Anna-Kaarinan lukiovuosien kotikirkossa Torniossa saarnasi Tornio 400v.-juhlajumalanpalveluksessa piispa Keskitalo.

TV1-jumalanpalvelus Jokioisista toukokuussa; Kesäkuussa olimme messussa paikan päällä Tikkurilan uudessa kirkossa.

Messussa paikan päällä oman seurakuntamme Kivistön kirkossa; Naapuriseurakunnan, Hämeenkylän messu pidettiin kesäkuun helteellä kirkkopihalla.

