
  
 

 Anna-Kaarina ja Matti Palmu, Ukonkivenpolku 7 B 7, 01610 VANTAA 
 

Yksityiset sähköpostit: anna-kaarina@palmu.st (tai) matti@palmu.st (tai yhteisesti molemmille) etiopian@palmu.st  
 

HUOMAA: Kirjaa tiedostoihisi ylläolevat sähköpostiosoitteemme  ( @felm.org -päätteisten työ-osoitteimme sijalle ) 
 

Kännykät: 041 549 8449 (AK), 040 581 7068 (M) 
 

KÄY KATSOMASSA KOTISIVUT: http://etiopian.palmu.st/ 
 

 
Me saamme lasten lailla hyvillämme nyt laulaa: Jumala on keskellämme. (4) 

Ei päälle maan hän tullut jylinässä, vaan hiljaisessa tuulen hyminässä. (9) 
Luo Jeesuksen siis juoskaa kiireisesti ja tervehtikää häntä iloisesti. (12) 

Seimessä lepää rakas Jeesuksemme. Jumalan eteen nouskoon kiitoksemme. (21) 
Nyt kokoon, vanhat, nuoret, joutukaamme, toisemme seimen luona kohdatkaamme. (23) 

Jos jollakin on kanne toista vastaan, hän täällä armahtaa voi ainoastaan. (24)  
Yhdessä ylistystä veisatkaamme ja seimen lasta apuun huutakaamme. (25) 

 

Armon lapset veisatkaa - Rukoilevaisvirsiä, säkeistöjä 34-säkeistöisestä virrestä 77 a+b 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Hyvän Jumalan siunausta Adventtiin ja Jouluun sekä Uuteen Vuoteen 2015 
 

Vuosikymmeniä jatkuneesta tuesta sydämellisesti kiittäen, Etiopianpalmut 
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   Kaivokselassa 30.11.2014 

 

Rakkaat ihmiset, Adventtitervehdys Vantaalta! Tänään olemme laulaneet Hoosiannaa täpötäydessä  
Myyrmäen kirkossa ja vielä iltapäivällä Helsingissä NMKY:n juhlasalissa (missä Lau-
ri-poikamme saarnasi). – Tänään juhlittiin myös Myyrmäen 30-vuotiasta kirkkoa, jon-
ka pääkirkkosaliin mahtuu 350 henkeä. Adventin juhlamessussa meitä oli yhteensä 
660 henkeä kaikki sivusalit ja eteisaulat yms. mukaan lukien! Olipa mukava kokea 
Suomessakin tilanne, missä ei kirkossa saa istumapaikkaa, kun tulee paikalle vasta 
varttia vaille. Toisaalta, kaikki on suhteellista: tuo 660 on 2,4 % seurakuntalaisista. 

 
Nimikkoseurakuntakierrosten jatkoa Siilinjärvellä 
 

Jäähyväiskierrokset nimikkoseurakunnissamme jatkuivat marraskuussa, nyt Siilinjär-
vellä. Olemme olleet Siilinjärven nimikkolähettejä 15 vuotta, vuodesta 2000 alkaen. 
Minä olin Siilinjärven kesäteologina kesän 1970 ja Anna-Kaarina sen seurakunnan lä-
hetys- ja perhetyön sihteerinä 1997–1999 (ja vielä siitä virkavapaalla 2003 asti). 
 

Monenlaista ohjelmaa Seitsemän täyden päivän vierailujakso oli taas ”kohtuullisen täysi” ohjelmaltaan. Rei- 
lusti yli 30 tilaisuutta tai muuta kohtaamis- yms. tilannetta piti meidät liikkeellä. Oli 
Marttojen (ja Marttien) iltaa, perhekerhoa, isoskoulutusta, lähetystyön askartelupiiriä, 
lähetyspiirien yhteistä iltaa jne. Isoskoulutus oli varsin mieluisa kokemus, ja aivan eri-
tyinen ilo koitui yläkouluvierailusta. Kohtasimme Ahmon koulun auditoriossa kaikki 
yläkoululaiset, 7-9 -luokkalaiset, kunkin luokkatason opettajineen vuorollaan, 10 rin-
nakkaisluokkaa kerralla. Meille tuo oli aikamoinen kokemus, saada eteemme kolmeen 
kertaan runsaan 200 hengen ryhmä. Erinomaisesti käyttäytyviä nuoria kaikkineen! 
 
Oma erityinen ilonsa oli vanhenevien pariskuntien iltapäivä ”Ryppyjä ja rakkautta”: 
nuorin pari oli ollut naimisissa 28 vuotta, vanhin 53 vuotta. Avioliittohan on elämän-
mittainen oppimisprosessi, täysinoppineita ole eikä tule. Oli hyvä oppia yhdessä. 
 

Lähetysopetus ja lähetyskasvatustyö on tarpeen! 
 

Jälleen kerran näimme ja koimme sen, miten ehdottoman tärkeätä on lähetyskasvatus-
työ nuorten keskuudessa. Kuulimme (ei koululla, vaan muualla) miten pääkaupunki-
seudun seurakunnissa suoritettu myrkynkylvö lähetystyötä vastaan on tuottamassa he-
delmää. Jotkut nuoret aikuiset ovat sosiaalisessa mediassa levittämässä katkeraa ”tie-
toa siitä, miten lähetystyön kautta on tuotettu vahinkoa” eri puolilla maailmaa, ja mi-
ten sen tähden ”kenenkään ei pitäisi olla mukana sellaisessa tuhotyössä” - eikä ilmei-
sesti kaiken kaikkiaan kirkon työssä. Väärä tai vääristynyt tieto voi aiheuttaa paljon 
vahinkoa! – Tässä oli eräs vaikutin siihen, että Anna-Kaarina lähti ehdokkaaksi seura-
kuntavaaleissa. Hän myös tuli valituksi, sekä oman seurakuntamme Vantaankosken 
seurakuntaneuvostoon että Vantaan seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon. 
 

Miten tukea lähetystyötä? Olemme keväästä alkaen nyt siis vierailleet nimikkoseurakunnistamme viidessä,  
enää on jäljellä jokunen tilanne tässä kotiseurakunnassamme Vantaankoskella. Joka  
puolella olemme olleet kuulemassa, miten seurakunnissa ja myös niiden päättäjien 
joukossa on meneillään pohdinta siitä, miten ja mitä kanavia myöden seurakunnat täs-
tä eteenpäin lähetystyötä tukevat. Paljon huolta on ilmassa, paljon kysymyksiä, joihin 
meidän on vaikea vastata. Olemme kaikkialla koettaneet pitää esillä sitä, että perhetyö 
joka tapauksessa jatkuu useilla eri työalueilla, vaikka vanhatpalmut ovatkin jäämässä 
eläkkeelle. Mutta kysymykset seurakunnissa ovat tätä laajempia, kipeitäkin.  
 
Siilinjärven seurakunta on päättämässä (Kuopion hiippakunnan suosituksen mukaises-
ti) että seurakunta tukee ensi vuodesta alkaen kirkon kaikkia lähetysjärjestöjä. Näin 
siellä ei siis kuljeta Helsingin-Espoon viitoittamalla linjalla. Tuo pääkaupunkiseudun 
isojen seurakuntayhtymien menettelytapa lieveilmiöineen on pitkällä juoksulla vaka-
vasti vahingoittamassa kirkon koko lähetystyötä kaikkineen, ei vain joitakin lähetys-
järjestöjä. Vantaallahan on tänä syksynä irtauduttu tuosta Helsingin-Espoon linjasta.  
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(Kuvat yllä) Myyrmäen kirkon adventtimessu; Siilinjärven perhekerho; Siilinjärven Ahmon koulun yläkoululaisia;  
Etiopianpalmut Anna-Kaarina ja Matti Palmu Siilinjärven kirkossa marraskuussa 2014 - kuva Sini-Marja Kuusipalo 

 

 
Lastenlapsia Marraskuun alun kahtena viikonloppuna saimme pitää luonamme kolmea Japanin- 

lastenlastamme. Vanhempien ollessa Israelin-matkalla lapset olivat tuon runsaan vii-
kon ajan kahdessa mummolassa. Viikonloput he olivat meillä ja kouluviikon kotonaan 
toisen mummon, Lea Pihkalan hoivissa. Koimme monta mukavaa asiaa.  
 
Minäpä pääsin ”jatkokurssille” alakouluun. Ryttylän koululla oli isänpäivän edellä 
perjantaina ”isien päivä”. Minä pääsin Lauri-isän sijasta vaarina mukaan koulutunneil-
le koko koulupäiväksi. Olipa hienoa nähdä, miten ekaluokkalaiset sujuvoittavat luke-
mistaan, tai miten neljäsluokkalaiset ryhmätöissä etsivät tietoja koulun tableteilla ne-
tistä. Välitunnilla teimme Aimi-ekaluokkalaisen kanssa lumiukon. Ikävää vain, että 
lumi suli pian pois, eikä sitä edelleenkään ole koko eteläisessä Suomessa - kurja juttu. 
 
Isänpäivänä sain tässä kotona aamuonnittelut paitsi rakkaalta vaimoltani myös Japa-
nin-lastenlapsilta. Päivän mittaan soittivat sitten muut lastenlapset isineen, samoin 
kuin tyttäremme. Tuona päivänä - seurakuntavaalipäivänä siis - vierailimme myös 
”Kirsti-open” luona tuossa naapurikylässä, Louhelassa. Näin nämä kolme koululaista 
saivat pitkästä aikaa tavata Kirstin, joka opetti heitä yhden lukuvuoden Japanissa. 
 
Marraskuun kolmantena viikonloppuna taas saimme pitää parin päivän ajan Tampe-
reen-lastenlapsia tässä vieraanamme, heidät isänsä kanssa. Kävimme mm. Helsingin 
etiopialaisessa ravintolassa kunnon voteilla - joita pikkupojat eivät kylläkään syöneet. 
Poikien riemuksi säätiedotus piti tarkalleen paikkansa, ja saimme (lyhytaikaisen) ilon 
lumen peittäessä seutukunnan joksikin päiväksi.  
 

Hyvää adventin ja joulun aikaa toivottaen, terveisin Matti    (ja Anna-Kaarina) 
 
 
 
 
 
 
 

UUSINTAKYSELY KIRJEIDEMME VASTAANOTTAJILLE: 
Olemme lähettäneet Etiopianpalmujen kierto- tai ystäväkirjeitä syyskuusta 1974 alkaen  

322 kertaa. Jäädessämme vuodenvaihteessa eläkkeelle ”virallisten” kirjeiden aika on ohi.  
JOS TOIVOT JATKOSSAKIN SAAVASI KUULUMISIAMME  

kerran (tai kukaties jonkun kerran) vuodessa, voisitko ystävällisesti lähettää  
meille pienen viestin asiasta sähköpostilla tai vaikka kortilla.  

Emme halua tuputtaa kuulumisiamme, mutta olisi mukava kuulla toivomuksesi. 
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”Hän on rauhan ruhtinas, Jumalamme vanhurskas, haavamme hän parantaa, Isän luokse johdattaa. 
Ilot murheet jakaa hän, kantaa halki elämän, saamme hänet kohdata jälleen kirkkaudessa. 

Enkellaulu kaikuu nyt: Kuningas on syntynyt!” 
                                                                                      

Charles Wesley, suom. Niilo Rauhala, Viisikielinen 264 
 

 
 
 

 
  

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

TÄMÄN KIRJEEN KUVAT (nettiversiossa nämä kaikki): 
1) KUUKAUDEN LUONTOKUVA: Mammutti Kuopiossa; 2) Palmujen joulukaktus Vantaalla; 3-6) Adventin juhlamessu Myyrmaen  
kirkossa; [7-17 Siilinjärven-kierrokselta] 7-8) Perhekerho ja isoskoulutusilta; 9-10) Lähetyskellarilla; 11-12) Siilinjärven srk:n työntekijät 
vierailulla Yle-Savon studiolla Kuopiossa; 13-14) Ahmon koulun yläkoululaiset; 15) Siilinjärven kirkko; 16) Lähetyspiirien ilta; 17) Messu 
kirkossa; 18-22) Japanin-lastenlapsia Kaivokselan-mummolassa: Leipomassa, ”puuta kaatamassa”, Lea-mummonkin vieraillessa ja Myyr-
mannissa; 23-26) Vierailu Ryttylän alakoululle; 27-30) Tampereen-lastenlapset mummolavierailulla: askartelua, hiekkalaatikolla ja Hieta-
niemen kallioilla Helsingissä; 31) Uuden luottamushenkilön 1. aineistopaketti; 32) Myyrmäen kirkon lähetysmyyjäiset; 33) Sapattiateria 
Raamattuopistolla; 34-35) Filia-messu NMKY:n salissa Helsingissä; 36) Etiopianpalmut Anna-Kaarina ja Matti Siilinjärven kirkossa. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ILOITEN KIITTÄKÄÄ: 
 

- Auringon pilkahduksista kaamosajan keskellä; 
- Kohtaamisista ystävien, lähetystyön tukijoiden kanssa; 
- Siilinjärven seurakunnasta ja sen työntekijöistä; 
- Perhetyön jatkumisesta eri työalueilla; 
- Pastori Gennetin toipumisesta työkuntoon Etiopiassa; 
- Jumalan avusta siinä, että meillä on ollut riittävästi 

terveyttä nimikkoseurakuntakierrosten tekemiseen; 
- Anna-Kaarinan uusista luottamustehtävistä Vantaan-

kosken seurakunnassa ja Vantaan srk-yhtymässä; 
- Oman perhekunnan tapaamisista syksyn mittaan. 

 

- Siitä, että voimme itse kukin välittää Jeesus-valoa 
omassa arkisessa elämänympäristössämme. 

RUKOILKAA SIIS: 
 

- Uusien (ja tähänastistenkin!) lähetyssihteerien puolesta 
Pieksämäellä ja Vantaankosken seurakunnassa; 

- Seurakuntiemme, niiden lähetystyön jatkumisen puolesta; 
- Suomen kirkon, sen piispojen ja työntekijöiden puolesta; 
- Perhetyön vastuunkantajien puolesta Etiopiassa, Tansa-

niassa, Israelissa ja Palestiinalaisalueilla, Nepalissa, Kam-
bodzhassa ja muuallakin; 

- Avioliittojen ja perheiden puolesta eri maissa; 
- Rauhaa Lähi-Itään, kaikille maailman levottomille alueille. 

 

- Siunausta ja Herran läsnäoloa ohjelmiin:  
* Nimikkovierailutilanteet Vantaankosken seurakunnassa,  
* mm. viimeinen ”virallinen” lähetysjuhlamme loppiaisena 

 

 
TERVETULOA 

Etiopianpalmujen elämäntyön juhlaan 
 

[lähetystyössä 1974–2014, siitä perhetyössä 1999–2014] 
 
 

ja Anna-Kaarina ja Matti Palmun 130-vuotisjuhlaan  
 

Vantaankosken seurakunnassa 
Myyrmäen kirkkoon loppiaismessuun tiistaina 6.1.2015 

 

ja heti sen jälkeen kirkkokahveille ja lähetysjuhlaan 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Mahdolliset muistamiset toivomme rahalahjoina  
 

(joko paikan päällä uhrilahjana, tai pankin välityksellä käyttäen Lähetysseuran merkkipäivätiliä:  
FI1680001400182672 - tiedonantoihin merkintä "Etiopianpalmut 130v") 

 

Suomen Lähetysseuran eri yhteistyökirkoissa tehtävän perhetyön tukemiseksi.  
 
 

HUOMAA: ei kukkia eikä muita lahjoja! 


