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Kaivokselassa 28.10.2016 

 

Ystävät, syystervehdys Vantaalta!  

 

Erilainen kesä mökkiläisinä on takanapäin. Syksykin on jo pitkällä. Vuodenaikojen 

vaihtelu on asia, jonka rikkauden tajuaa ehkä vasta sitten, kun on asunut pitkään seu-

dulla, missä näin selkeitä vaihteluita ei ole. Syksy on kaikessa väriloistossaan kaunis 

vuodenaika, ainakin niin kauan kuin värejä vielä riittää luonnossa. 

 

Mökkielämää Viisi kuukautta saimme asua ”remonttipakolaisina” siirtolapuutarhamökillämme.  

Olemme iloinneet siitä, että remontti ajoittui kesäaikaan, jolloin saatoimme asua mö-

killä. Ja toinen ilon ja kiitoksen aihe oli se, että remontti valmistui juuri kun ilmat al-

koivat viiletä. Täydellinen ajoitus siis! 

 

Matti on tehnyt oman pyöräilyennätyksensä, mitä kilometrimäärään tulee (3.000 km). 

Hän kävi lähes päivittäin jossain pyöräilemässä. Mutta kertyi niitä kilometrejä minun-

kin pyöräni matkamittariin (noin 800 km.) vaikka minun ajoni koostuivat lähinnä 

kauppa- ym. asiointireissuista. 

 

Tämän kesän viljelykset eivät olleet kovin tuottavia. Peruna lähti hyvin alkuun, mutta 

sitten lyhyessä ajassa varret hävisivät kokonaan. Ja kun varret olivat kuolleet, ei kas-

vukaan jatkunut. Saimme muutamaksi kerraksi pienenpieniä perunoita syötäväksem-

me. Yhtä huonosti kävi salaatin kanssa. Se ei kasvanut lainkaan. Nauriit jäivät mini-

kokoisiksi. Mutta persilja kasvoi komeasti, samoin raparperi! Ja saimme toki runsaasti 

punaherukoita pensaistamme. Omenia saimme kerätä puun alta mökkinaapurimme pi-

hasta, ja toisaalta mökkikylästämme ystävien puustakin. 

 

Remontti Taloyhtiön putkiremontti valmistui aikataulun mukaisesti elokuun lopulla. Oma huo- 

neistoremonttimme alkoi sitten sen perään. Työtä tekemässä oli ystävämme, karttula-

lainen rakennusurakoitsija, joten saatoimme luottaa siihen, että työ tulee kunnolla teh-

dyksi. Huoneisto remontoitiin kirjaimellisesti lattiasta kattoon. Työt valmistuivat 

syyskuun lopussa.  

 

Muutto Lokakuun 5. päivä muutimme takaisin remontoituun, uusittuun kotiimme. Tavarat   

ovat vielä osin autotallissa. Kovin hitaasti takaisin asettuminen on edennyt. Olemme 

samalla jatkaneet ylimääräisten ja tarpeettomien tavaroiden karsimista. Vaan mikäpä 

kiire tässä on. Eiköhän koti jouluun mennessä ole kunnossa. Olemme kiitollisia ja tyy-

tyväisiä siihen, että saimme kauniin, toimivan kodin. 
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”Kaikkivaltias Jumala, kaikkien niiden suojelija, jotka luottavat sinuun. Vailla sinun armoasi ei mikään pysy lujana eikä 

mikään ole pyhää. Lisää ja enennä meille moninkertaiseksi laupeutesi, niin että saat meidät pyhällä innoituksellasi ajat-

telemaan oikeita asioita ja panemaan ne toimeksi.” 
                                                                                      

Sanan aika, Uskonpuhdistuksen muistopäivänä 16.10.2016 

 

 

Erilaisia kohtaamisia Kesän viettoon kuuluu luontevasti ystävien ja sukulaisten tapaamisia. On ollut serkus- 

tapaamista, sisarustapaamisia, ystävien vierailuja mökillämme ja vierailuja toisten 

mökeillä. Lasten perheitä olemme myös tavanneet. Saulin pojat olivat yökylässäkin 

Palmurannassa. Ja Kuopion tyttöjen seurana vietimme elokuisen viikonlopun, kun 

vanhemmat olivat melontaretkellä. Matti tutustui Kuopion Saaristokaupunkiin polku-

pyöräilijän näkövinkkelistä! 

 

Elokuun lopulla osallistuimme SLS:n Senioripäiville Päiväkummussa. Siellä saimme 

kohdata vanhoja työtovereitamme. Tapasinpa rippikoulunopettajani vuosikymmenten 

takaa, eläkkeellä olevan Taiwanin lähetin. Se oli mukava yllätys. - Saimme ajankoh-

taista tietoa Lähetysseuran työstä. Yhdessä myös muistettiin vuoden aikana poisnuk-

kuneita työtovereita, joiden kuvia oli taas kertynyt iso rivistö kynttilöineen. Mukana 

joukossa oli mm. entinen lähetysjohtaja Alpo Hukka, jonka hautajaisissakin olimme 

kesällä. 

 

Syyskuun lopulla teimme taas matkan Kuopioon, kun Matti osallistui hiippakunnan 

pappeinkokoukseen. Minä lähdin mukaan ja pääsin tapaamaan kuopiolaisia ystäviäni. 

 

Ryttylässä osallistuimme lokakuun alussa Kansanlähetyksen järjestämille Lähettien 

kotiväen päiville. Mukava vaihtaa välillä roolia näissä lähetyksen ympyröissä ja olla 

lähettiperheen vanhempina ja isovanhempina. 

 

Perheen kuulumisia Lokakuussa vietimme nuorimman lapsenlapsemme Arvin 5-vuotissyntymäpäiviä  

Tampereella. Jouni kävi tyttöjen kanssa katsomassa, miltä uusi kotimme näyttää. Hän 

auttoi myös remontin viimeistelyhommissa. – Laurin perhe Japanissa muutti kesän 

korvalla takaisin Kobesta Nishinomiaan, missä he asuivat edelliselläkin työkaudellaan. 

Muutto tarkoitti perheen lapsille koulumatkan pidentymistä; nyt tarvitaan koulukyyti. 

(Linkki Japanin Palmujen kotisivuihin löytyy tästä alempaa rukousaiheiden jälkeen.) 

 

 

Hyvää syksyn jatkoa ja Taivaan Isän hyvää huolenpitoa teille jokaiselle, 

 

Lämpimin terveisin  Anna-Kaarina  (ja Matti) 

 

     

 

 
 

 

 

 

 

- 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/ 
 

 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Suomen vuodenaikojen vaihtelusta; 

- Syksyn sadosta, marjoista ja sienistä;  

- Mahdollisuuksista tavata ystäviä ja sukulaisia; 

- Saulin valmistumisesta lastenlääkäriksi; 

- Mekane Yesus -kirkon 22.10. edesmenneestä, entisestä 

presidentistä, Emmanuel Abrahamista ja hänen mitta-

vasta elämäntyöstään ja -todistuksestaan; 

- Kasvavista nuorista kirkoista eri puolilla maailmaa;  
 

- Jumalan hyvästä huolenpidosta omiaan kohtaan. 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Rauhaa maailman levottomille alueille, Lähi-itään, Afrik-

kaan ja muuallekin; 

- Väkivallan ja kärsimyksen keskellä eläville ihmisten puo-

lesta, että apu tavoittaisi heidät;  

- Etiopian epävakaan tilanteen puolesta, että yhteisymmärrys 

eri kansanryhmien välille voisi syntyä. 

- Kirkkojen, erityisesti Suomen kirkon puolesta muuttuvassa 

maailmassa; 

- Anna-Kaarinan saattohoitovaiheessa olevan äitipuolen 

puolesta. 
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KUVAKERTOMUSTA PALMUJEN KESÄSTÄ JA ALKUSYKSYSTÄ 2016 

 

(Alpo Hukan hautajaiset; kirkkoretki Karunan kirkkoon; Pihlajamäen kirkko, Johanneksen kirkko Syventymispäivillä; Kuopion tuomio-

kirkko hiippakunnan pappeinkokouksessa; Kalannin Palmujen sisarustapaaminen Kangasalla; SLS-senioripäivät Päiväkummussa; Retki  

Söderskärin majakkasaarelle; Kaivokselan Palmujen remontissa kokonaan uusitun kodin keittiö remontin aikana ja sen jälkeen.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 


