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Elokuu 2004
Kirje 5Palmunen 

Asako, Lauri, Benjamin ja Helen Palmun ystäväkirje 

Kiitos nyt Herran! 
Hän kaiken on alku ja luoja. 
Siipeinsä varjossa 
meillä on turva ja suoja. 
Huomaatko sen, 
kuinka on uskollinen 
armon ja autuuden tuoja? 

Kiitos nyt Herran! 
Hän elämän meille on luonut. 
Hän terveen ruumiin ja 
mielen on lahjaksi suonut, 
myös sairaille, 
kaikille särkyneille 
turvan on sanassaan tuonut. 

 
 - Virsi 329:2,3 

Rakkaat lähettäjämme, ystävät ja sukulaiset! 

Palmuja on nyt neljä! 

Perheemme kannalta yksi suurimpia kesän 
uutisia on tyttäremme syntymä. Helen syntyi 
viisi päivää ennen laskettua aikaa, elokuun 
onnekkaana perjantaina 13.8.2004. 

Esikoispoikamme Benjamin syntyi Helsingin 
Kätilöopiston Haikarapesässä. Haikaranpe-
sä on Kätilöopiston sairaalassa toimiva ko-
dinomainen synnytysyksikkö. Yksikön tavoit-
teena on antaa yksilöllistä ja perhekeskeistä 
hoitoa synnytyksen aikana ja parina vuoro-
kautena synnytyksen jälkeen. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että vanhemmat asuvat 
itsenäisesti lapsensa kanssa perhehuo-
neessa ja tarvittaessa saavat apua osaston 
henkilökunnalta. Äidin tehtävänä on levätä ja 
imettää lasta. Isälle opetetaan kaikki lapsen 
hoitoon liittyvät asiat, jotka hän sitten myö-
hemmin opettaa äidille kotiin päästyään. 
Pienellä osastolla on kaksi synnytyshuonetta 
ja kuusi perhehuonetta.  

Tyttäremme Helen syntyi Hämeenlinnan 
keskussairaalassa. Ero tavallisen synnytys-
osaston ja Haikaranpesän välillä on suuri. 
Hämeenlinnassa synnytyssaleja on ainakin 
kuusi ja vuodeosastolla on 18 huonetta. 
Asako vietti yöt kahden hengen huoneessa 

toisen synnyttäneen äidin kanssa, joka oli 
synnyttänyt tytön tuntia ennen meitä. Lauri 
ja Benjamin vierailivat sairaalassa aamupäi-
vällä ja iltapäivällä. Benjaminin päiväunien 
ajaksi he palasivat Ryttylään. 

Ensimmäisenä vierailuaikana perjantaina klo 
17-19 olikin sairaalassa aikamoinen vilske. 
Laurin vanhemmat, Matti ja Anna-Kaarina 
Palmu, tulivat paikalle Laurin veljen Saulin 
kanssa. Sen jälkeen Asakon vanhemmat 
Jorma ja Lea Pihkala tulivat myös käymään. 
Mukana oli myös Asakon sisaruksista Hele-
na, Kaarina, Tomio ja hänen puolisonsa 
Päivi. 

Palasimme kotiin sunnuntaina 15.8. ja opet-
telemme nyt elämää nelistään. Benjamin 
suhtautuu hellästi pieneen pikkusisareensa. 
Hän silittelee Helenin masua ja päätä helläs-
ti. Yöt olemme saaneet toistaiseksi nukkua 
hyvin. Ilmeisesti Helenillä on jonkin verran 
vatsavaivoja, joten iltaisin meillä vähän itke-
tään. Meillä vanhemmilla on varsin orpo olo, 
kun lapsi itkee, emmekä me voi häntä sillä 
hetkellä mitenkään auttaa. Jonkun ajan ku-
luttua kaiverrus ilmeisesti hellittää ja lapsi 
rauhoittuu.  

Helen Aurora Palmu syntyi Hämeenlinnan keskussairaalassa  
13.8.2004 klo 04:50. Paino 3770 gr. ja pituus 49 cm. 
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1 - Benjaminin syntymäpäivä 1.7.2004 

Benjamin täytti 2 vuotta ja sai maistella herkullista man-
sikkakermakakkua. Benjaminin iloksi todella monessa 
lahjapaketissa oli pikkuautoja. Iloitsimme kaikki siitä, 
että Benjaminin isovanhemmat Etiopiasta ehtivät mu-
kaan juhliin. 

2 - Outin hääjuhla 16.7.2004 

Laurin isosisko Outin ja hänen miehensä Ari Turusen 
häitä vietettiin Helsingin Pitäjän kirkon vieressä olevas-
sa kahvilassa perhepiirissä. Palmun sisarukset ovat nyt 
kaikki tahoillaan naimisissa! 

3 - Hildan kastejuhla 17.7.2004 

Kummityttömme, Benjaminin serkun, Hilda Valpuri Pal-
mun kastejuhlaa vietettiin Matinkappelissa. Kastepappi-
na toimi Matti-vaari. Kummeina Asako ja Lauri, sekä 
Hildan äidin kaksoissisar Varpu. 

4 - Helenin syntymä 13.8.2004 

Suloinen pikkuprinsessamme syntyi siis viisi päivää las-
kettua aikaa edellä. Olemme erityisen iloisia siitä, että 
Helenin isovanhemmat olivat kaikki häntä tapaamassa. 
Helen tapasi myös Espanjan serkut Leon ja Alexin. 

Kesä täynnä iloisia perhetapahtumia… 

5 - Kaarinan hääjuhla 21.8.2004 

Jännitimme vähän, että pääsisimmekö ollenkaan Asa-
kon siskon, Kaarinan, ja hänen miehensä Anssi Savo-
sen häihin. Häät vietettiin täällä Ryttylässä, joten olim-
me siellä koko nelihenkisen perheemme voimin. 

Kuvassa laajennettu Pihkalan perhe. (vas.) Seppo ja 
Hanna Kiviniemi, sekä Leo ja Alex. Sampo ja Ella-Riia 
Pihkala. Tomio ja Päivi Pihkala. Anssi ja Kaarina Sa-
vonen. Lea ja Jorma Pihkala. Sinikka Pihkala. Helena
Pihkala. Asako ja Lauri Palmu, sekä Benjamin ja Helen.

6 - Lyydian syntymäpäivät 22.8.2004 

Benjamin sairastui pikkuflunssaan, joten jouduimme 
valitettavasti jäämään Hildan isosiskon 2-
vuotissynttäreiltä pois. Yskä olisi ollut ikävä syntymäpäi-
välahja serkuille. 

7 - Helenin kastejuhla 24.8.2004 

Helen Aurora Palmu otettiin pyhässä
kasteessa seurakunnan jäseneksi, Jumalan lapseksi ja 
taivaan perilliseksi. Kastejuhlaa vietettiin perheen kes-
ken tiistaina 24.8.2004. Läsnä olivat isovanhemmat Ja-
panista ja isovanhemmat Etiopiasta. Iso-iso-mummo 
Lija Pihkala myös pääsi osallistumaan. Kastepappina 
toimi Matti-vaari. Helenin kummeina ovat Laurin veli 
Jouni ja hänen vaimonsa Vappu, sekä Asakon veli 
Sampo ja hänen vaimonsa Ella-Riia. 
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Benjaminin pulinoita… 
Kaksivuotiaan Benjaminin elämä pyörii leikkien paris-
sa. Välillä hän havahtuu siihen, että Helen on joko 
isän tai äidin sylissä. Silloin hänkin haluaa syliin. On-
neksi meitä vanhempia on kaksi, niin molemmille lap-
sille riittää syliä. 

Matti-vaari ja Annukka-mummo, Jorma-vaari ja Lea-
mummo. Isovanhempien kanssa leikkiminen on ollut 
Benjaminista todella mukavaa. Jorma-vaarin sylissä 
Benjamin viihtyy tuntitolkulla katsellen internetistä 
löytyviä höyryveturikuvia. 

Benjamin laulaa mielellään. Pienet sammakot, Jänis 
istui maassa, Piiri pieni pyörii, Jeesus mua rakastaa, 
Ilta on tullut Luojani… 

Kirjojen lukemiseen Benjaminille on tullut uusi ulottu-
vuus. Magneettiaakkosten avulla Benjamin on jo op-
pinut kaikki isot kirjaimet, joten hän luettelee kirjoista 
tunnistettavia kirjaimia. Hän ei vielä ymmärrä yhteyttä 
kirjaimien ja niistä muodostuvan sanan välillä. 

Autot ovat edelleen rakkaita. Erityisen rakas auto tällä 
hetkellä on se, jonka Helen ”antoi” Benjaminille syn-
nytyssairaalassa.  

Pihapiirin marjat - punaherukat, mustaherukat, kar-
viaiset ja vadelmat  - ovat kiinnostuksen kohteena. 
Kirpeät marjat Benjamin sylkäisee pois, mutta karviai-
set ja vadelmat löytävät tiensä pienen herkkusuun 
poskeen. 

Naapurin Luukas on erityisen mukava leikkikaveri. 
Pojat juoksevat heti yhdessä takapihalle, jos silmä 
välttää. Kun poikaa ei omalla pihalla näy, niin toden-
näköisesti hän on naapurissa hiekkalaatikolla, tai sit-
ten vadelmia syömässä Luukaksen kanssa.  

Lähetystyöhön siunaaminen 

Meidät lähetystyöntekijälinjalaiset lähetettiin Kuopion 
Kansanlähetyspäivillä tehtäviimme apostoliseen tapaan 
kätten päällepanemisella ja rukouksella. Lähetystyöhön 
siunaamisen toimitti Kuopion hiippakunnan piispa Wille 
Riekkinen ja häntä avustivat Kansanlähetyksen pääsih-
teeri Timo Rämä, liittohallituksen puheenjohtaja Heimo 
Karhapää, ulkomaisen työn johtaja Reino Saarelma ja 
Kuopion Männistön kirkkoherra Reijo Virolainen. 

Erityisesti meille jäi mieleen tapahtumassa luettu Raa-
matunkohta Roomalaiskirjeestä (10:12-15) Juutalaisen 
ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Her-
ra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat hän-
tä avukseen. Onhan kirjoitettu: "Jokainen, joka huutaa 
avukseen Herran nimeä, pelastuu." Mutta kuinka he 
voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka 
he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka 
he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi 
julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu: 
"Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet!" 

Pyydämme Jumalan siunausta ja varjelusta valmistau-
tuessamme tehtäväämme! 

Muita tapahtumia 
Vierailu Savonlinnaan - Kansanlähetyspäivien jäl-
keen olimme kolme yötä ystäviemme Hanna ja Mar-
kus Hakulisen luona Savonlinnassa. Benjamin nautti 
leikeistä Hakulisten lasten, Nooran ja Teemun kans-
sa. Me vanhemmat nautimme keskusteluista ja yh-
dessäolosta ystävien kanssa. 

Avioliittoleiri Kalajoella - Savonlinnasta ajoimme 
Karttulan kautta Kalajoella Keski-Pohjanmaan Kan-
sanlähetyksen avioliittoleirille. Olimme Helena ja Ta-
pio Räisäsen vetämässä lähettiryhmässä. Meidän 
lisäksemme siinä oli Mongoliaan matkalla oleva lähet-
tiperhe, sekä juuri Nepalista palannut perhe. Lasten-
hoito oli järjestetty todella upeasti. Benjaminilla oli 
koko ajan oma henkilökohtainen lastenhoitaja. Avio-
liittoleiri oli meille jo toinen viikon mittainen leiri. Iloit-
semme Asakon kanssa toisistamme ja parisuhtees-
tamme ja pyydämme sille Jumalan siunausta joka 
päivä.

Lähettävä Kansanlähetyspiiri! 
Olemme erityisen iloisia siitä, että Pohjois-Savon Kan-
sanlähetys haluaa toimia meidän lähettäjänämme jat-
kossa. Taloudellinen tuki kanavoidaan tällä hetkellä 
meille Pohjois-Savon Ev.lut. Kansanlähetyksen kautta:
Nordea 107830–201938 tai Sampo 800019–1612060. 

Meille etsitään edelleen toista lähettävää Kansanlähe-
tyspiiriä, sekä lähettäviä seurakuntia. Tässä vaiheessa 
meillä ei valitettavasti ole uutisia kerrottavina nimikko-
seurakunnista. Keskustelut ovat vielä käynnissä. 

Olemme kiitollisia teille lähettäjillemme. Kiitos niistä ru-
kouksista, joita olette meidän puolestamme rukoilleet. 
Kiitos yhteydenotoistanne ja kiitos myös taloudellisesta 
tuestanne. Tarvitsemme teidän rukouksianne voidak-
semme tehdä meille uskottua työtä. 
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- toisen lähettävän 
Kansanlähetyspiirin, 
sekä sopivien nimik-
koseurakuntien löy-
tymisen puolesta! 

Iloiten kiitämme: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin ja Helen 

PALMU 

POSTIOSOITE: 
Punkankuja 6 as. 4 
12310 RYTTYLÄ 

 
PUHELINNUMEROT: 
040-709 8495 (Lauri) 
040-559 9589 (Asako) 

019-757 112 (koti) 
 

SÄHKÖPOSTIT: 

 
 

INTERNET-SIVUT: 
http://www.palmu.st/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taloudellisen tuen työllemme voi 
kanavoida tässä vaiheessa  

Pohjois-Savon Ev.lut.  
Kansanlähetyksen kautta: 
 Nordea 107830–201938 tai 
Sampo 800019–1612060.  

Viestiksi: Palmut sekä kotiseu-
rakuntasi nimi (kirkon lähetys-

kannatustilastoa varten). 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Helen Auroran synty-
mästä ja kasteesta 

- terveydestä 

- kesän perhejuhlista ja 
isovanhempien tapaa-
misesta 

- aurinkoisesta kesästä, 
pihan marjoista, grilli-
herkuista, pihaleikeistä  

- teistä lähettäjistämme 
ja esirukouksistanne 

- voimia Asakolle kahden 
lapsen hoitamisessa 

- Laurin teologian opinto-
jen puolesta 

Toivotamme sinulle 
valoisaa syksyä! 

Tervetuloa kylään 
tänne Ryttylään! 

Kuulumalla ystävärenkaa-
seemme Sinäkin olet mu-
kana lähetystyössä.  

Kirjoitamme ystävären-
kaallemme säännöllisesti 
ystäväkirjeen, jossa ker-
romme kuulumisia opiske-
lusta, lähetystyöstä ja 

Tarkempaa tietoa ystävärenkaan toiminnasta 
perheestämme. Kirje tulee 
ystävärenkaan jäsenille 
postitse tai sähköpostilla. 
Kaikki kirjeet ovat myös 
luettavissa kotisivuillamme 
http://www.palmu.st/.  

Ystävärenkaaseen voi 
kuulua myös ilman talou-

dellista sitoutumista. Toi-
vomme kuitenkin, että 
renkaaseen liityttyäsi ky-
selet Jumalan edessä 
omaa paikkaasi ja tapaasi 
toimia lähettäjänä.  

Meistä olisi myös mukava 
kuulla Sinun kuulumisia! 

 

Viereinen kuva on otettu 
Helenin kastejuhlassa 
24.8.2004.  

 
Te kaikki olette Jumalan 
lapsia, kun uskotte Kris-
tukseen Jeesukseen. 
Kaikki te, jotka olette Kris-
tukseen kastettuja, olette 
pukeneet Kristuksen yl-
lenne. 

- Gal. 3:26-27

(+ Helen) 


