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/

Kaivokselassa lokakuussa 2022

KAUDEN LUONTOKUVAT: Karttulan Autuaankannas; Uudenkaupungin Pakkahuoneen ranta;
Rotta Vantaan Heurekan tiedekeskuksessa, sekä Kriikunat (eli pienikokoinen luumulajike) Palmurannassa.

Syystervehdys Länsi-Vantaalta!
Vietimme täydet kolme kuukautta Palmurannassa siirtolapuutarhamökillämme
Vantaanjoen varrella, pari kilometriä tästä kaupunkikodistamme. Iloitsimme kesän
lämmöstä ja vehreydestä. Sadetta saimme huomattavan vähän verrattuna siihen,
paljonko muualla päin näytti sataneen.
Kesäjuhlia

Heinäkuussa olimme mukana Kansanlähetyspäivillä Ryttylässä. Heinäkuun pihaseurat
pidimme omalla mökillä tänäkin vuonna. Elokuinen Palmujen sisarustapaaminen
peruuntui. Elokuun lopussa iloitsimme noin 90 työtoverin joukolla Senioripäivistä
Päiväkummussa. Porvoossa vierailimme Sanansaattajien Medialähetyspäivillä.
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Messuissa

Olemme edelleen vierailleet eri tavoin lukuisten seurakuntien tai järjestöjen messuissa.
Heinä-syyskuun aikana olemme olleet paikan päällä messussa kymmenkunta kertaa,
niistä kolme kertaa kotikirkossamme Myyrmäen Virtakirkossa. Lisäksi olemme radion
tai YouTuben avulla olleet mukana kymmenkunta muuta kertaa eri paikoissa. Jos korona-ajasta on ollut jotakin ”hyötyä”, niin ainakin messutarjonta on valtavasti lisääntynyt ympäri Suomea. On, mistä valita.

Helsingin kirkoista

Muutamien viime vuosien aikana meillä on ollut ”projekti” käydä messussa kaikissa
Helsingin kirkoissa tai vastaavissa jumalanpalvelustiloissa. Vantaan olemme käyneet
läpi jo aikoja sitten. Käytyämme syyskuussa Suomenlinnan kirkon messussa listallamme on jäljellä tasan yksi kirkko, Helsingin Tammisalo. Seurakunta luopuu tuosta
kirkosta tämän vuoden lopussa, joten viimeisiä aikoja elämme sen vierailun suhteen.

Kurssitapaaminen

Matti aloitti teologian opinnot syksyllä 1968 Helsingissä. (Anna-Kaarina oli aloittanut
teologisessa jo vuotta aiemmin, mutta hän vaihtoi kahden vuoden jälkeen alaa ja siirtyi
sairaanhoitajaopistoon.) Vuoden -68 teologikurssilaiset kokoontuivat elokuussa 2022
Lapualla. Kumma juttu, miten kurssitoverit tuntuivat vanhentuneen!
Olin tuolla reissulla pari yötä serkkuni ja vaimonsa vieraina. Lainasin serkkupojalta
pyörää, niin että tulin kuin sivutuotteena tutustuneeksi ristiin rastiin Lapuan keskustan
seutuihin.

Pyöräilyä

Tänäkin vuonna olimme mukana ”Kilometrikisassa”. 145 kisapäivää poljettiin 1.5.22.9.2022. Mukana oli yli 3.000 joukkuetta, niin työporukoita, ystäväporukoita, harrasteporukoita kuin kuntien avoimia joukkueita. Meidän joukkueemme oli osa yhteensä noin 33.600 osallistujasta, ja tuo iso joukko polki 24,5 miljoonaa kilometriä.
Kun lasketaan mukaan myös huhtikuu, Matti on tähän mennessä pyöräillyt tänä
vuonna runsaat 4.100 km. (Kilometrikisassa 3.600 km, eli tuona aikana vajaat 25 km.
päivää kohti).

Lopuksi

Sanovat syksyä pimeäksi vuodenajaksi, ainakin täällä lumettomassa Syrjä-Suomessa.
Syksyyn liittyy kuitenkin paljon myös mukavaa ja iloista, kuten vaikkapa värikkäissä
lehtikasoissa kahlaamista, tai aika-ajoin aurinkoisista päivistä nauttimista. Hyvää syksyn juhla-aikaa siis teille kaikille, iloa ja valoa, ja muuta tarvittavaa toivottaen,
aurinkoisin terveisin, Matti (ja Anna-Kaarina myös)

"Enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden?" Joh. 11:40.
Epäusko näkee kyyneleitä, kuolemaa, ruumiita, haudan, kaipauksen ja voittamattomat vaikeudet, mutta Jumalan maailmaa epäusko ei näe, sillä se on sokea. Jos silmät avautuisivat, saisi usko nähdä mahdollisuuksia, elämää, ylösnousemusta,
voittoja, iloa, Jumalan kirkkauden. Epäusko tekee sokeaksi ja sen vuoksi epätoivoiseksi. Usko tekee näkeväksi ja sen
vuoksi iloiseksi. Aina on niin, että se, joka uskoo, saa nähdä Jumalan kirkkauden.
Fredrik Wislöff, Levähtäkää vähän, 29. syyskuuta

RUKOILKAA SIIS:

ILOITEN KIITTÄKÄÄ:
-

Menneestä kesästä ja sen mukanaan tuomista iloista;
Kauniista syksystä, väreistä, monenlaisista ilmoista;
Perheestä ja ystävistä eri puolilla;
Varjeluksesta erilaisten terveysuhkien keskellä;
Seurakunnasta, sen työntekijöistä ja vastuunkantajista;
Siitä, että lähetystyö on edelleen mahdollista;

-

Mahdollisuudesta nähdä Jumalan kirkkaus!

-

RAUHAA kaikkialle, missä on sotaa ja rauhattomuutta;
Rauhaa mm. Ukrainaan, Etiopiaan, Lähi-Itään, rauhantahtoa sotaa käyvien maiden johtajille;
Keinoja estää maailmaa uhkaava ruokapula;
Apua koronaan sairastuneille, pandemian loppumista;
Koronapandemian loppumista;

-

-

Silmien avautumista sokeuden vallassa oleville.
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ETIOPIANPALMUJEN KUVAKERTOMUSTA HEINÄ-SYYSKUULTA 2022

Yläkuvissa: Kansanlähetyspäivät pidettiin heinäkuussa Ryttylässä; Asako ja Lauri Palmu olivat päivien johtajaparina;
Alemmissa kuvissa: Vanha ja nuori Palmu saivat yhdessä palvella päivien ehtoollisella.

Yllä vas. Pyöräilimme Tampereen pojanpojan kanssa Vantaan lentoaseman liepeille koneita katsomaan;
Yllä oik. Pyöräilimme myös Vantaan Tikkurilaan, missä Heurekassa pääsee mm. pyöräilemään vaijeria myöten.

Yllä vas. Viherkummun siirtolapuutarhakylän kesätapahtumassa oli mm. pussijuoksukilpailu.
Yllä oik. Vantaan länsinurkassa Pähkinärinteen Lammaslammen lähellä pitkospuut vievät ”Krokotiililammelle”.
.
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(Kuvakertomus heinä-syyskuulta 2022 jatkuu…)

Kuvat yllä: Eräällä pyörälenkillä Matti piti kahvitauon Espoossa Bembölen kahvituvalla; Oriveden Päiväkummussa
Matti lainasi talon pyörää: Neuvostoliiton sotavankimuistomerkki on muutaman kilometrin päässä Päiväkummusta.

Kuvat yllä oik. Matti konfirmoitiin elokuussa 1965 Päiväkummun Riihikirkossa.
Noin 57 vuotta myöhemmin heinäkuussa 2022 Päiväkummussa konfirmoitiin Kuopion Palmujen nuorimmainen.
Kuva alla: Päiväkummun Riihikirkko.

Kuvat alla: Kesän mansikat ostimme Karttulasta. Punaherukoita saimme runsaasti omista pensaista Palmurannassa.
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(Kuvakertomus heinä-syyskuulta 2022 jatkuu…)
Kuvat alla: Saimme Palmurannassa tänä kesänä yllättävän runsaasti sekä luumuja että myös kriikunoita.

Kuvat alla: Vietimme kivan iltapäivän Japanin Palmujen kanssa Linnanmäellä, mistä ovat myös nämä kukat.

Kuvat alla: Kesän kukkia, vas. Kalannin Kallelasta ja oik. Palmurannan pihasta, Vantaalta.

Kuvat alla: Heinäkuisia näkymiä Kuopion Saaristokaupungista.
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(Kuvakertomus heinä-syyskuulta 2022 jatkuu…)

Kuva yllä: Ystäviemme Riitan ja Jorman
140v-juhla Tampereen Vapaakirkkoseurakunnassa elokuussa 2022
Kuva yllä: Kuvateksti: ”Kuin lilja ohdakkeiden keskellä”,
Laulujen laulu 2:2, Sinebrychoffin museo Helsingissä 7-2022.

Kuva yllä: Tansanian-nimikkolähettimme
etiopialaisella vottiaterialla Palmujen
kodissa Kaivokselassa.

Kuvat alla syyskuulta: vas. Kylväjän lähetysiltapäivä Virtakirkolla, Afganistanin-lähetti vieraana;
oik. Nimikkolähettimme kertomassa pakolaistyöstä Kreikasta.

Kuvat alla: Tansanian-nimikkolähetti vierailulla lähetyspiirissä Virtakirkolla ja miestenpiirissä Kaivosristissä.

Kuvat alla: Matin teologikurssin -68 tapaaminen Lapualla elokuussa
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(Kuvakertomus heinä-syyskuulta 2022 jatkuu…)
Kuvat alla: Eläketeologien kokoontuminen Helsingissä syyskuussa, vieraana Eero Junkkaala.
Kuvateksti oikealla: ”Muhammed ja Buddha ovat haudoissaan, hindujumalat eivät ole elossa.
Jeesuksen hauta on tyhjä. Hän elää tänään.”

Kuvat alla ja vier.: Lähetysseuran senioripäivät pidettiin elosyyskuun taitteessa Oriveden Päiväkummussa. Edeltä menneiden
muistotilaisuudessa luettiin yli 50 työtoverin nimet.

Kuvat alla: Medialähetyspäivien Missiologinen symposiumi pidettiin Porvoossa syyskuussa.
Oik. sudanilaissyntyinen pastori Yassir Eric kertomassa ihmeellisistä vaiheistaan.

Kuvat alla: vas. Seniorifoorum Helsingin Agricolankirkossa syyskuussa, vieraana oli toimittaja Kari Lumikero.
Oik. Kirkkovierailu eteläiseen naapuriin Helsingin Kannelmäessä.
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(Kuvakertomus heinä-syyskuulta 2022 jatkuu…)
KUVIA KIRKKOVIERAILUILTA:

Kuvat yllä: Kirkkovierailut – Taivassalon kirkko elokuussa.
Kuvat alla: vas. Virtakirkko, Nepalin-nimikkolähetin vierailu
ja kirkkoherran lähtömessu elokuussa;
(kuva alempana) Sonus-käsikelloyhtye palveli messussa.

Kuvat alla oik. Tansanian-nimikkolähetti saarnasi
Virtakirkon Ystävämessussa;
(kuva alempana) ”Ystäväkuoro” myös lauloi.

Alla: Kirkkovierailut – Messu Lapuan Tuomiokirkossa, mukana olivat mm. teologikurssi -68 -osanottajat.
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(Kuvakertomus huhti-kesäkuulta 2022 jatkuu… ja päättyy)
Kuva oikealla: Rovaniemen kirkon messu
(YouTube) syyskuussa

Kuvat yllä: Kirkkovierailut - Porvoon tuomiokirkko,
Sanansaattajien Medialähetyspäivät 2022; lähettien siunaaminen työhön.
Kuvat vierellä:
Kirkkovierailut – Itä-Vantaan
Ystävämessu Tikkurilassa
syyskuussa.

Kuvat yllä: Kuopion hiippakunnan synodaalikokous (pappeinkokous) pidettiin syyskuussa 2022. Matti vihittiin papiksi
Kuopiossa 50 vuotta sitten, kesäkuussa 1972. Hän on siitä lähtien aina kuulunut Kuopion hiippakunnan papistoon.

Syksy Kuopion Saaristokadun varrella syyskuun lopulla 2022

