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   Vantaalla 31.5.2010 

 

Hyvät ihmiset, Aurinkoinen tervehdys pääkaupunkiseudulta! Kesä on tullut, linnut laulavat, 

mieli on täynnä kiitosta luonnon ihmeitä seuratessa. 

 

Iloa perheestä Tämä kirje kertoo paljolti perheen asioista, ei niinkään työn kuulumisista.  

Kulunut kevät piti sisällään paljon ja monenlaista iloa perheestä ja sukukunnas-

ta, niistä asioista haluan nyt teillekin kertoa (netissä myös monien kuvien kera). 

 

Pääsiäisenä saimme kaikki seitsemän lastenlasta vanhempineen tänne Kaivok-

selan kotiimme. Viime heinäkuusta alkaneen vuoden aikana perheellämme on 

ollut se harvinainen mahdollisuus, että tosiaan kaikki lastenlapset voivat olla 

yhtaikaa koolla, kun Japanin Palmut ovat olleet Suomessa.  

 

Pienet lapset usein sujahtavat nopeasti yhteisiin leikkeihin. Iloksemme myös 

nämä kolme Japanissa kasvanutta ovat voittaneet viime kesän aikaisen varau-

tuneisuuden; Annukka-mummo ja Matti-vaari ovat saaneet kokea tulleensa hy-

väksytyiksi.  

 

Monenlaista juhlaa Japanin Palmut ovat kevään mittaan viettäneet lähtöjuhlia heitä tukevissa  

seurakunnissa. Mekin olemme joissakin niistä tilanteista saaneet olla mukana, 

mm. Loviisassa ja Helsingissä. Toukokuun alussa pääsimme mukaan Laurin 

35-vuotispäiville perheen Ryttylän-kodissa. Toisenlaista juhlaa oli se, että 6-

vuotias Hilda jounintytär oli parina päivänä mummolassa päästyään mukaan 

isänsä koulutusreissulle.   

 

Pohjois-Savon matkallamme taas pääsimme Kuopion Palmujen kotikuvioihin. 

Kävimme yhdessä aurinkoisella Kuopion torilla, mutta pääsimme hiukan töi-

hinkin, kun perheen omakotitalon pihanrakennus oli meneillään. Ihan siinä tun-

si jotain tehneensä vanha mies, kun kantoi sementtisäkkejä ja kärräsi valmista 

sementtiä muottiin.  

 

Sittemmin pääsimme vuorostaan aurinkoiselle Helsingin kauppatorille Japanin 

Palmujen kanssa. He odottivat viisumeita läheisestä Japanin suurlähetystöstä, 

ja niin löytyi mukava yhteinen hetki torilla ja Esplanadin puistossa.  
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Sisaruksia, serkuksia Helluntaina kokoonnuimme Kalannin Palmujen sisarukset vuotuiseen sisarus- 

tapaamiseen. Tänä vuonna oli meidän vuoromme isännöidä. Helluntain aaton 

vietimme vanhusjoukolla, helluntaipäivänä mukana oli jonkin verran seuraa-

vankin polven serkuksia ja heidän lapsiaan.  

 

Muuttoja, muutoksia Lastenlapsistamme Vilho saulinpoika on asunut lähimpänä mummolaamme,  

Helsingin Munkkiniemessä. Toukokuun lopussa muuttui sekin tilanne, kun 

Saulin perhe muutti Tampereelle. Sikäläisen asuntokaupan selvittyä Sauli soitti 

kertoen, että ”Vilhostakin tulee nyt sitten Pappilan poika…”. Perheen uusi koti 

nimittäin on Tampereen Pappilan kaupunginosassa! 

 

Pappisvihkimys Lauri on ollut melkein koko kotimaanjaksonsa ajan opintovapaalla. Keväällä  

hän sai päätökseen teologian kandidaatin opinnot Helsingin yliopistossa. 30.5. 

2010 Lauri vihittiin papiksi Tampereen tuomiokirkossa. Sain olla mukana kah-

deksan uuden papin (messukasukkaan) pukijana ja mukana myös heitä kätten 

päällepanon kautta siunaamassa. Minut vihittiin papiksi Kuopiossa 38 vuotta 

sitten, 8.6.1972. - Juhannuksen alla pastori Palmun perhe lähtee, jos Jumala 

suo, toiselle nelivuotiselle työkaudelleen Japaniin. 

  

Palmuranta Olemme tänä keväänä suuresti iloinneet Palmurannasta, siirtolapuutarhamökis- 

tämme tuossa parin kilometrin päässä. [”Viherkumpu Vantaa” googlettamalla 

näet tietoja osuuskunnasta.] Tuo 126 pikkumökin kylä on aivan Vantaanjoen 

rannan tuntumassa, mukavan kävely- tai pyörämatkan päässä kotoamme.  

 
Alkukesän terveisin 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  
- Saadaksesi laajemman kuvan lähetystyöstä vierailepa Lähetysseuran kotisivulla osoitteessa http://www.mission.fi/ 

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

TÄMÄN KIRJEEN KUVAT: 1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Orava Seurasaaressa; 2) Palmujen perhetapaaminen; 3) Palmuserkukset; 

4) Japanin Palmujen lähtöjuhla Loviisassa; 5-6) Laurin 35v.-synttärit; 7) Helen ja Aimi, ja 8) Hilda mummolassa; 9) Kuopion torilla;  

10-12) Pihanrakennusta; 13) Aimi ja Amanda; 14) Etiopian, Japanin ja Kuopion Palmut Kuopiossa; 15) Helsingin kauppatorilla; 16) Helen 

Esplanadin puistossa; 17-18) Vilho saulinpoika; 19-20) Vilho lähdössä muuttomatkalle; 21) Kalannin Palmujen sisarukset Vantaalla;  

22) Palmujen sisarus- ja serkustapaaminen; 23) Palmurannan ensivieraat; 24) Valkovuokkomeri Vantaanjoen rantamilla; 25-27) Pappisvih-

kimys; 28-30) Kirkkokahvit piispalassa; 31-33) Juhlakahvit Kalevan kirkolla; 34) Kaksi palmupappia; 35) Pastori Lauri Palmun perhe. 

 

Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen. (Matt. 9:38). ”Siitä, ettei Jumalan Sana leviä vielä niin 

vahvasti kuin sen pitäisi ja kuin me haluaisimme, en voi syyttää ketään muuta kuin sitä, että olemme liian laiskoja pyytämään hä-

neltä teräviä nuolia ja kuumia hiiliä. Hän on käskenyt meidän pyytää, että hänen valtakuntansa tulisi ja hänen nimensä pyhitettäi-

siin, toisin sanoen, että hänen Sanansa ja kristikunta  kasvaisivat ja vahvistuisivat. Mutta koska me annamme sen jäädä entiselleen 

emmekä rukoile vakavissamme, siksi evankeliumia julistetaan niin laiskasti, nuolet ovat tylsiä ja ponnettomia, hiilet kylmiä ja pa-

lamattomia eikä perkele vielä pelkää meitä. Herätkäämme siksi toimimaan; aika on tullut. Perkele tekee meille jatkuvasti paljon 

pahoja temppuja; miksi emme tekisi hänelle kerrankin vahinkoa ja kostaisi rukoilemalla Jumalaa lakkaamatta, kunnes hän lähettää 

meille tarpeeksi hyvin aseistettuja ampujia, joiden nuolet ovat teräviä ja hiilet kuumia.”       Martti Luther, Tienviittoja, 27.toukokuuta 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Kesän valosta ja vehreydestä, linnuista ja kukista, sa-

teesta ja paisteesta; 

- Palmurannasta, siirtolapuutarhamökistämme Vantaan-

joen rannalla parin kilometrin päästä kotoamme; 

- Lauri Palmun saamasta kutsusta ja kutsumuksesta pal-

vella pappina Kristuksen kirkkoa aina ja kaikkialla; 

- Perhetyön käsikirjan käännösten edistymisestä eri puo-

lilla maailmaa; 

- Terveydestä – ja siitä, että Vapahtaja on sairaankin tu-

kena kaikissa vaiheissa; 
 

- Jeesuksesta, joka on vierellämme valoisina ja har-
maina päivinä, kaikkina päivinä. 

 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Siunausta kesään ja sen juhliin eri puolilla Suomea; 

- Johdatusta ja siunausta ja Japanin Palmujen 20.6. alka-

valle toiselle työkaudelle; 

- Avioliittojen ja perheiden puolesta Suomessa; 

- Kalajoen avioliittoleirin puolesta heinäkuussa (paikkoja 

on vielä – ilmoittaudu kiireesti!); 

- Yhteiskuntarauhan säilymisen puolesta Etiopiassa nyt, 

toukokuisten parlamenttivaalien jälkeisenä aikana. 
 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Lähetysjuhlat Varkaudessa 11.-13.6.2010. 

* Suunnittelua, neuvotteluja Lähetysseurassa perhetyös-

tä yleensä ja Nepalissa erityisesti, mm. 22.6. 

 


