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Kun numerointi alkaa syyskuusta 1974, tämä kirje on

ETIOPIANPALMUKIRJE NUMERO 350
Kiitos esirukoilijoillemme läpi vuosikymmenten!

KAUDEN LUONTOKUVAT: Lampaita Haltialan kartanossa Helsingissä; Kukka-asetelma Vantaan Martinkyläntiellä;
Näkymä Helsingin Ruoholahden-Jätkäsaaren väliltä, ja Rypsipelto Vantaanlaaksossa, Vantaanjoen varrella lähellä Palmurantaa.

Kaivokselassa lokakuussa 2021
Tervehdys Vantaalta,

upean aurinkoisen syyspäivän sateisena iltana! Tämä on tavallaan ”juhlakirje”,
kun katselemme taaksepäin kierto- ja ystäväkirjeidemme 47-vuotista sarjaa.
Hyvin on Herra omiaan hoitanut, ei voi muuta sanoa. Kolmihenkinen perheemme vuodelta 1974 on kasvanut 16 hengen perhekunnaksi, jonka vanhimmat lastenlapset ovat
jo aikuisia opiskelijoita ja nuorinkin kahdeksasta lastenlapsesta täyttää tämän kuun
lopulla 10 vuotta. Me vanhukset – sitä nimeä ilolla ja ylpeydellä kannan! – olemme jo
seitsemättä vuotta eläkkeellä nelikymmenvuotisen työtaipaleen jälkeen.
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Japanin Palmut palasivat suunnitellusti Suomeen heinäkuun puolivälissä. He eivät
yllättävää kyllä joutuneet edes karanteeniin, testiinkään ei velvoitettu – kävivät kyllä
koronatestissä, kun itse niin halusivat. Perhe on nyt asettunut (nykysuunnitelman mukaan kahdeksi vuodeksi) Vantaan Tikkurilaan, noin 16 km meiltä autolla, 13 pyörällä.
Iloitsemme kovin siitä, että voimme nyt vuosien tauon jälkeen enemmän tavata tuotakin perhettä. - Ilo on myös se, että kuopiolainen kevään ylioppilaamme tuli Helsinkiin
opiskelemaan ja asuu vuokra-asunnossa Kaivokselassa, kilometrin päässä meiltä.
Heinäkuun lopussa vietettiin Japanin palmuperheen esikoisen lakkiaisia siirtolapuutarhakylämme ”Viherpirtillä”, jonka olimme vuokranneet juhlaamme varten. Lauri vuokrasi vielä varmuuden vuoksi telttakatoksen Viherpirtin terassille – tosin juhlapäivänä
ei sitten satanut ollenkaan!
Vietimme kesän kolme kuukautta siirtolapuutarhassa. Siellä vierailivat vuoroin ja vähän yhtaikaisestikin poikiemme perheet. Kuopion Palmujen kuopus oli meillä muutaman päivän yöpyen pihan teltassa. Hänen kanssaan tein useita Tandem-pyöräreissuja,
Vantaalla ja myös Helsingin keskustaan. – Tampereen Palmujen poikakaksikko myös
oli vieraanamme, ja taas teimme liudan Tandem-reissuja. Kävimme mm. Jumbo-kauppakeskuksessa hakemassa Mummolle tuulettimen kesän hellejakson jatkuessa.
Saimme iloita useiden sukulaisten ja ystävien vierailuista Palmurannan mökillä: mm.
serkkuni ja vaimonsa Keski-Suomesta, Tornion-ystävämme yhdessä kirkkoherransa
kanssa, Karttulan-ystävä, maahanmuuttajaperhe eri kokoonpanoin, Amerikan-kälyni
tyttärensä kanssa, Etiopian ym. lähettejä, vuotuisten pihaseurojemme väki (sadetta peläten tänä vuonna Viherpirtin terassilla edellisen päivän lakkiaisten peruja olleen katoksen suojissa), jne. Mökkikylän ”Avoimet puutarhat” -tapahtumapäivänä tontillamme kävi toista tusinaa kiinnostunutta vierasta.

Pyöräilyä

”Kilometrikisa” käytiin tänäkin vuonna 1.5.–22.9. Ryhmässämme oli tänä vuonna 24
osallistujaa. Kaikkiaan kisaan osallistui lähes 3.000 joukkuetta, noin 34.000 polkijaa.
Minä olin omassa ryhmässämme kolmonen (3.400 km). Tähän mennessä olen vuoden
alusta lukien pyöräillyt noin 4.250 km.

Kirkko- ym. vierailuja

Mitä tulee kirkossa käynteihin yms. ohjelmiin, kesä meni edelleen suoratoistojen merkeissä. ”Vierailimme” taas monissa eri kirkoissa ja tapahtumissa. Kesän edetessä
olemme vihdoin päässeet ihan paikan päällekin messuihin, eri kirkoissa. Nettivierailut
eri puolilla ovat mielenkiintoisia, mutta ehtoolliselle pääsy on sentään juhlaa! Tavoitteemme viime vuosina on ollut vierailla messussa kaikissa Helsingin kirkoissa.
Enää ei puutu kuin pari kolme kirkkoa. Tavoitteen saavuttaminen riippuu tietysti siitä,
miten lasketaan: messuja vietetään muissakin tiloissa kuin varsinaisissa kirkoissa.

Hiukan jo matkojakin

Matkat ovat edelleen olleet vähissä. Elokuussa kävimme Lohjan Vivamossa messussa
ja Raamattukylän näytöksessä. Yhden yönseudun olimme vanhimman veljeni luona
Jyväskylän Oravasaaressa Kalanninpalmujen vuotuisessa sisarustapaamisessa. Kävimme päiväseltään Ryttylässä ”Globaalit megatrendit ja maailmanlähetys” -seminaarissa. Samoin syyskuussa vietimme viikon Kuopiossa teinien seurana, kun vanhempansa olivat vaeltamassa lumisessa Käsivarren-Lapissa.

Terveydestä

Koronan suhteen meillä ei ole ollut mitään hätää. Meidät on tietysti kahdesti rokotettu.
Kerran minä kävin kesällä koronatestissä kurkkukivun takia, jotta perhekuntalaiset
saattoivat tulla meille. Anna-Kaarinan selkä ja erityisesti polvet tuottavat eniten huolta
(ja taukoamatonta särkyä). Muuten hänkin on voinut - tosin päivittäisten 16 eri lääkkeen tuella - kohtuuhyvin. Minulla ei edelleenkään ole minkäänlaista lääkitystä.
On kovin paljon aihetta kiittää!
Siunausta syksyyn toivottaen, Matti (ja Anna-Kaarina myös)
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"Elämäämme suojele, Herra, voimallasi. Terveinä myös varjele meidät armossasi.
Vaan jos tahdot, Jumala, antaa sairautta, silloinkin suo tuntea turvaa, rakkautta.”
Virsi 483:3

RUKOILKAA SIIS:

ILOITEN KIITTÄKÄÄ:
-

Syksyn kauneudesta, väriloistosta, viileydestä;
Terveydestä, mahdollisuudesta liikkua eri tavoin;
Siitä, että Suomessa on hyviä lääkkeitä saatavilla,
toimivista terveyspalveluista;
Mahdollisuudesta tavata läheisiä ja rakkaita;
Yhteydestä lähettien ja lähettäjien välillä läpi vuosikymmenten.

-

-

Lähetystyön puolesta kaikkialla maailmassa;
Voimia hoitohenkilökunnalle, joka hoitaa koronapotilaita
eri puolilla maailmaa;
Rokotussaatavuuden puolesta myös köyhissä maissa;
Rauhaa Etiopiaan, erityisesti maan pohjoisiin ja läntisiin
osiin;
Opintojaan aloittelevien puolesta eri oppilaitoksissa.

Siitä, että Jumala pitää omistaan huolen!

-

Herätystä, lähetysherätystä, uudistuksen aikoja.

-

Oheisen linkin avulla pääset Etiopianpalmujen kotisivuille. Sieltä voit lukea Ystäväkirjeitämme vuodesta 2000 alkaen.

http://etiopian.palmu.st/
-

Käy myös tutustumassa Japanin Palmujen kotisivuihin osoitteessa http://www.palmu.st/

KUVAKERTOMUSTA ETIOPIANPALMUJEN KESÄSTÄ JA ALKUSYKSYSTÄ 2021

Kesäjuhlia: Kansanlähetyspäivät 2021 järjestettiin kokonaan verkossa…

… samoin kuin Syventymispäivät elokuussa.

Kirkkovierailuja: TV1 lähetti konfirmaatiomessun Myyrmäen Virtakirkosta heinäkuussa;
Arki-illan messu ihan paikan päällä Helsingin Vartiokylän seurakunnan Puotilan kappelissa heinäkuun lopulla.

Kirkkovierailuja: Messu Helsingin seurakuntien Mustasaaressa heinäkuussa; Messu Jyväskylän seurakunnan Säynätsalon kirkossa elokuussa.
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(Kuvakertomus 2021 jatkuu…)

Kirkkovierailuja: Lohjan Vivamon Särkyneen sydämen kirkon messu elokuussa; Virtakirkon messu syyskuussa

Kirkkovierailuja: Kirkkonummen kirkko syyskuussa; Asako ja Lauri Palmu saarnaamassa nimikkoseurakunnassaan Kirkkonummella.

Kirkkovierailuja: Kuopion Männistön Pyhän Johanneksen kirkon (kuten myös Myyrmäen kirkon) on suunnitellut Juha Leiviskä.
Männistö on entinen nimikkoseurakuntamme – ja Japanin Palmujen nykyinen nimikkoseurakunta. – Perhemessu Männistössä syyskuussa.

Kirkkovierailuja: Männistön perhemessun jälkeen oli yhteisvastuutapahtuma, jonka osana Kuopion Sirkuksen nuoret ”sirkustelivat”.
Messuvieraille oli tarjolla mm. mahdollisuus ajella yksipyöräisellä! – Messu Vantaan Hämeenkylän kirkossa syyskuussa.

Etiopianpalmukirje 3-2021 (350) – SYKSY

5

(Kuvakertomus 2021 jatkuu…)

Japanin Palmut palasivat Suomeen heinäkuussa. 31.7. vietettiin perheen esikoisen lakkiaisia Vantaalla, Viherkummussa.
Kansainvälisen IB-lukion ylioppilastutkinnon tulokset tulevat aina vasta heinäkuussa, siksi lakkiaisia ei voi viettää suomalaiseen tapaan kesäkuussa.

Heinäkuu Palmurannassa, Viherkummun mökkikylässä; Japanin Palmut ja Matin serkku vaimonsa kanssa mökin verannalla.

Heinäkuun vieraita Palmurannassa: Marjatta-ystävä Karttulasta ja Mervi-ystävä Torniosta kirkkoherransa kanssa.

Mervi ja Matti tekivät pyöräretken Helsinkiin heinäkuisena +32 asteen hellepäivänä; Vasemmalla tauko Maunulan ulkoilumajan vaiheilla,
Helsingin Keskuspuistossa; Kirjastonhoitaja-Mervi Helsingin keskustakirjasto Oodin edustalla.
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(Kuvakertomus 2021 jatkuu…)

Mervi ja Matti polkivat, Anna-Kaarina tuli bussilla Helsingin Kauppatorille kahveille; paluumatkalla pysähdyimme Sibelius-monumentin luona.

Paluumatkan edetessä pysähdyimme myös Mäntyniemen edustalla. Vahinko, että isäntäväki oli Naantalissa, emme siis poikenneet kahville…
Maija-ystävän kanssa matkasimme veneellä Helsingin Taivallahden rannasta Mustasaareen messuun. Tässä on paluumatka alkamassa.

Pyöräilyä - Tandem-retkellä
Kuopion-pojantyttären kanssa
Helsingin Keskuspuiston
pohjoisrajalla. Kuvassa on
”Kuninkaan tammi”, joka on
antanut nimensä kaupunginosalle.

Oikealla on kuva toiselta
Tandem-retkeltä. Paluumatkalla
Helsingistä pysähdyimme
Munkkiniemenrannassa.
Löydätkö matkakumppanini
eli takapolkijani kuvasta?
(Vinkki: hän EI ole tuo oksien
välistä pilkottava puna-asuinen
kävelijä puistotiellä.)
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(Kuvakertomus 2021 jatkuu…)

Uimareita heinäkuussa Vetokannaksen uimarannalla, joka on muutaman sadan metrin päässä Palmurannasta.

Tandem-retkellä Helsingin keskustassa… ja paluumatkan taukouinnilla Hietarannan uimarannalla.

Tampereen-pojanpoikien kanssa pyöräilimme Keski-Vantaan Jumboon hakemaan Mummolle tuuletinta. Toisella retkellä taas
kävimme Helsingin olympiastadionilla Urheilumuseossa. Paluumatkalla pidimme mehutauon kovan sateen ajan Hakamäentien alla.

Välillä pyöräilin isomman pojan kanssa kahdestaan Lammaslammelle, Länsi-Vantaan Pähkinärinteelle.
Useaan otteeseen luimme Palmurannassa poikien kanssa ”Karhu Kappasivai” -kirjan tarinoita.
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(Kuvakertomus 2021 jatkuu…)

Japanin Palmujen esikoisen ja keskimmäisen kanssa kävimme Vivamossa Raamattukylän teatterissa. ”Sisareni Martta ja Maria” oli hieno kokemus.

Olemme useina kesinä järjestäneet pihaseurat Palmurannan pihassa. Tänä vuonna näytti kovasti siltä, että sade tulee myös vieraaksi.
Edellisenä päivänä oli vietetty lakkiaisia Viherpirtin terassilla katoksen suojissa. Niinpä pidimme seuratkin tällä kertaa siellä.

Kalanninpalmujen sisarustapaaminen toteutui Jyväskylän Oravasaaressa elokuussa.
Alemmassa kuvassa olemme ikäjärjestyksessä Jaakko, Hannu, Heikki ja Matti.
Jotkut väittävät, että meissä veljeksissä olisi jotakin samaa näköä…
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(Kuvakertomus 2021 jatkuu…)

Etiopianlähetit kokoontuvat kerran kuussa Helsingin etiopialaiseen ravintolaan lounaalle.
Elokuun kuukausilounaalla vieraana oli Vantaankosken nimikkolähetti Daniel Tegene vähän ennen paluutaan Etiopiaan.
Syyskuun lounaalla taas vierailivat Gunilla ja Magnus Riska, hekin juuri Etiopiaan paluunsa edellä.

Syyskuun Kuopion-matkallamme vierailimme Matin rippi-isän Toivo Pentikäisen (92v) ja Ulla-vaimonsa (90v) kodissa.

Marjatta-ystävän kodissa Karttulassa
olemme vierailleet lukuisia kertoja
Kuopiossa pyöräilin omalla pyörällä pitkin ja poikin.
vuodesta 1974 alkaen.
Tässä näkymä Hermanninrannasta kohti keskustaa ja
Puijon mäkeä.

Ortodoksinen kirkkomuseo on Kuopion keskustassa - näkemisen arvoinen paikka.
Museosta löytyi myös yksi teos, missä hahmot vaikuttavat etiopialaisilta.
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(Kuvakertomus 2021 jatkuu… ja päättyy.)

Syyskuussa osallistuimme Ryttylässä Globaalit megatrendit ja maailmanlähetys -seminaariin.
Nyt ovat myös oman seurakuntamme piirit alkaneet. Kuvassa on Martinlaakson lähetyspiirin kokoontuminen ”Martinristissä”.

Nimikkolähettimme Mirjami Uusitalo vieraili lähetysillassa Virtakirkolla. – Syksyinen maisema Helsingin Hietaniemen hautausmaan kupeelta.

Palmurannan takamaaston puistoniittymaisema muuttui elokuussa äkisti, kun kaupunki pani heinikon matalaksi.
Kuva alla kertoo valkoposkihanhien maihinnoususta Helsingin Mätäjoesta Malminkartanon rantaniitylle.

