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Elokuu 2005
Kirje 9Palmunen 

Asako, Lauri, Benjamin ja Helen Palmun ystäväkirje 

        Minä kohotan  
katseeni vuoria kohti. 
Mistä saisin avun?  
        Minä saan avun 
Herralta, häneltä, joka 
on luonut taivaan ja 
maan.  
 
        Herra ei anna  
sinun jalkasi horjua,  
väsymättä hän varjelee. 
        Ei hän väsy, ei  
hän nuku, hän on  
Israelin turva.  

HERRA ON VARJELIJAMME MATKALLA! 

Luottavaisin ja kiitollisin mielin lähdön kynnyksellä 
Esikoispoikamme Benjaminin kastejuhlassa 
Asako ja Kaarina (Benjaminin kummitäti, 
Asakon sisko) lauloivat Psalmin 121 pohjalta 
tehdyn laulun suomeksi ja japaniksi. Benja-
minin syntymä on ollut meidän elämämme 
yksi käännekohta, sillä pian sen jälkeen 
koimme Jumalan kutsuvan myös meidän 
perhettämme lähetystyöhön. 

Monessa kohtaa tämän kolmevuotisen pro-
sessin aikana olemme voineet kiitollisena 
huomata Jumalan johdatusta ihan käytän-
nön tasolla. Monet asiat ovat järjestyneet 
ihmeellisellä tavalla. Ja nyt lähdön kynnyk-
sellä on helpottavaa, että voimme kohdistaa 
rukouksemme Taivaalliselle Isällemme ja 
pyytää häneltä varjelusta matkallemme. Hän 
varjelee meidän lähtömme ja tulomme aina.

Täällä koti-Suomessa meidän työmme tuke-
na ovat Pohjois-Savon ja Uudenmaan Kan-
sanlähetyspiirit. Nimikkoseurakunnissamme 
Alavassa, Karttulassa, Kirkkonummella, Lo-
viisassa, Meilahdessa, Männistössä ja Nil-
siässä rukoillaan puolestamme joka pyhä. 
Tämä kirje menee henkilökohtaisesti yli 250 
ihmiselle ja sitä kopioidaan vielä eteenpäin 
seurakunnissa jaettavaksi. Monet vielä luke-
vat perheemme uutisia suoraan Internet-
kotisivuillamme. Meillä on siis paljon ystäviä! 

Me emme lähde tähän työhön yksin. Jumala, 
meidän taivaallinen työnantajamme on lu-
vannut pitää meistä huolta. Iloitsemme myös 
kaikista niistä esirukouksista jotka saattavat 
meitä matkaan. KIITOS TEILLE siitä, ett-
emme lähde matkaan yksin.               L 

        Hän on suojaava varjo, hän on vartijasi, hän ei väisty viereltäsi.  
Päivällä ei aurinko vahingoita sinua eikä kuunvalo yöllä. 
  
        Herra varjelee sinut kaikelta pahalta, hän suojelee koko elämäsi.  
Herra varjelee kaikki sinun askeleesi, sinun lähtösi ja tulosi nyt ja aina. 
  

(Psalmi 121)
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Kesän juhlahetkiä 
Kesäkuussa vietimme Lauri ja Asako yhdessä 30+30-vuotisjuhlia. Hel-
teisessä kesäsäässä saimme nauttia useiden ystävien seurasta. Kiitos
vielä kaikille muistamisesta! 

Benjamin täytti vuorostaan 1.7. kokonaiset kolme vuotta. Päivää ennen 
syntymäpäiväjuhlia koimme suuren säikähdyksen, kun Benjamin oli
juoksemassa suoraan kovaa ajavan auton alle. Senteistä jäi kiinni, kun
auto ehti väistää, jarruttaa ei olisi enää ehtinyt. Olemme kiitollisia varje-
luksesta ja synttäreitä saatiin siten viettää iloisissa merkeissä. 

13.8. oli taas Helenin ensimmäinen syntymäpäivä. Ensi kertaa pääsivät
Asakon vanhemmat jonkun lapsenlapsensa syntymäpäiväjuhlaan. Lä-
hetystyössä saa tottua siihen, että moni tärkeä tapahtuma jää välistä
pitkän välimatkan vuoksi. Siihen mekin saamme tottua. Siksi nyt kesällä
olemmekin nauttineet ikään kuin varastoon ystävien ja omaisten seu-
rasta!  

Elokuussa saimme myös iloita uuden serkun syntymästä, kun Asakon
nuorin sisko Kaarina sai Anssinsa kanssa pienen Mauno-pojan.  

Porin Kansanlähetyspäivillä oli meidän matkaansiunaamisemme arkki-
piispan johdolla. KL-päivillä oli myös suuri ilo nähdä useita teistäkin,
rakkaat kirjeemme lukijat! Samoin matkaansiunaamiset Karttulassa,
Kirkkonummella ja Loviisassa olivat hienoja tilanteita. Oli ilo tavata 
konkreettisesti seurakuntalaisia, jotka ovat meitä lähettämässä.  

Arjen juhlaa ovat meille luoneet runsas vadelmasato puutarhassamme,
monet uintiretket lähilammelle, yllätyskutsut ja -vieraat (kiitos mm. sa-
vusaunan tarjoajat!), mummojen ja vaarien lastenhoitoapu, heinäkuun
helteet… A 

poimimme myös tänä kesänä runsaasti metsämansikoita ja vähän mus-
tikoitakin. Voi miten ne maistuvat pikkupojalle.  

Benjamin on katsellut japaninkielisiä lasten videoita ja osaa jo sanoa 
muutamia asioita japaniksi. Hän myös kovasti jo odottaa lentokonee-
seen pääsyä. Olemme katselleet yhdessä lentokoneesta kertovaa ku-
vakirjaa ja taivaalta tähyilleet ylitse lentäviä koneita. Itse Japaniin muut-
taminen on hänelle varmaankin vielä aika käsittämätön asia, vaikka 
olemme siitä yhdessä vähän puhelleet.  

Helenin tavutukset 
1-vuotispäivien kynnyksellä Helen otti ensimmäiset askeleensa ja tree-
naa nyt tiukasti kävelyä. Helena-täti opetti hänelle tärkeän sanan: ”kuk-
ka”, ja sitä hän toistelee nähdessään jotain vähänkin vihertävää. Muu-
toinkin muutaman viikon sisällä hän on oppinut monia uusia asioita,
eikä olekaan ihan vauva enää. Helen on osoittautunut varsin tempera-
menttiseksi tytöksi. Jos asiat eivät suju aivan niin kuin pitäisi, huuto ja 
sätkiminen ovat hyvin voimallisia.  

Helen on lystikäs pikkutyttö, hyvin utelias suhtautuminen kaikkeen. Hän
ei ole vierastanut juuri ollenkaan. Helenin suosikkipuuha nyt on seiso-
minen ja käsien taputtaminen. Eikä mikään ihme, sillä kummasti kaikki
ympärillä olevatkin ryhtyvät taputtamaan ja hymyilemään hänelle kan-
nustavien huutojen kera. Isoveli Benjaminin puuhat kiinnostavat aina
Heleniä. Yleensä Benni on hyvin kärsivällinen ja lempeä pikkusiskoaan
kohtaan, mutta joskus on pientä riitaakin. Yrittääpä isoveli vähän auttaa 
kasvatustyössäkin ponnekkailla: ”EEEI HELEN, EI” –huudoilla. Benni 
toimii myös siskon omana kävelytreenarina.   A 

Benjaminin sanoitukset 
Benjamin on nauttinut täysin siemauksin
kesäsäistä, kun voi juoksennella naapurin
Luukaksen kanssa paljain jaloin nurmikolla.
Pihalla hän on poiminut ahkerasti vadelmia
– suoraan omaan suuhunsa. Metsästä
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Kesän suurin ponnistus oli tavaroiden pakkaaminen. Se
oli useiden viikkojen mittainen projekti. Ensin piti erotella
tavarat, jotka jätetään varastoon Suomeen ja ne, jotka
otamme mukaan Japaniin. Kirpputoreillekin joutui paljon
rompetta. Laivarahdilla lähetimme Japaniin noin neljä
kuutiota tavaraa. Lentokoneessa viemme sitten mukana
vielä muutaman matkalaukun.  

Lisäksi muutimme viideksi viikoksi ”evakkoon”, kun
Asakon vanhemmat palasivat kesälomalle omaan ko-
tiinsa (jossa me siis olemme nämä kaksi vuotta viettä-
neet..) Syyskuun alkupäiviksi palaamme vielä kerran
tähän ”mummolaan.” Tämä helpottaa paljon käytännös-
sä, kun voimme lainata mummolan tavaroita loppuajan. 

Liekö meillä jonkinlaista kokemusta asiasta, kun pak-
kaaminen sujui kaiken kaikkiaan varsin hyvin. Tämä ei
siis tarkoita, etteikö se aiheuttaisi silti stressiä, mutta
mitään suurta kaaosta ei syntynyt. Vähän säälittää las-
ten puolesta tämä hässäkkä. Benjamin kysyi yksi päivä,
missä hänen legonsa ovat. Ihme kyllä hän otti vastauk-
sen: ”pakattu Japaniin” hyvin tyynesti, vaikka melkein
kaikki hänen lelunsa ovat kummallisesti hävinneet.
Evakkoasuminen on myös hieman hämmentänyt lapsia.
Ehkä vanhempien pinnakin välillä on kiristynyt…  

Elokuussa iloitsimme viisumin saapumisesta, monia
muitakin käytännön asioita olemme hoitaneet. Pientä
päänvaivaa on aiheuttanut mm. ensi vuodeksi tulevan
lastenhoitajan selviäminen. Asia on vielä auki.  

Lähtöpäivämme siis lähestyy. Lentomme AY077 lähtee 
Helsinki-Vantaan lentokentältä sunnuntaina 18.9. klo 
17:15. Vielä siis viimeiset pakkaukset ovat edessä! Lau-
rin lapsuuden aikainen unelma ei varmastikaan tule to-
teutumaan. Nimittäin lähetyslapsena raahatessaan vä-
hintään 10kg:n ”käsimatkatavaroita” ja monin kerroin
painavampia matkalaukkuja hän katseli kateellisena
liikemiehiä, jotka kulkivat lentokentällä vain pienen sal-
kun kanssa. Se oli kuulemma kimmoke opiskella eko-
nomiksi (ainakin leikkimielisesti sanottuna.) Jokainen
lähetystyöntekijä kuitenkin tietää, että kun matkustetaan
kentälle ja takaisin, kantamista riittää! Nyt vielä kahta
lastakin saamme kuljettaa mukanamme. Tämä on tätä
lähetin arkea! ☺  

Nyt kun lähtöpäivä lähestyy, ei voi välttyä pieneltä jänni-
tykseltä ja vakavilta mietteiltä. Tämän kesänkin aikana
käydyt monet keskustelut eri ihmisten kanssa vahvista-
vat tietoa, että lähetystyö Japanissa ei ole helppoa ja
monenlaista vastustusta on tiedossa. Kuinka me
osaamme tehdä siellä mitään? Osaammeko välittää
Jumalan rakkautta, vaikka olemme itse niin kovin puut-
teellisia ja ei välttämättä niin mallikelpoisia kristittyjä?  

Emme olisi lähdössä, ellei kanssamme olisi Elävä Ju-
mala, joka ei viereltämme väisty. Häneen luottaen us-
kallamme lähteä matkaan.  

Kiitollisia olemme teidän esirukouksistanne ja muistami-
sesta. Tiedämme, että olette yhdessä tekemässä tätä
työtä kanssamme!   A 

 

 
 

Lähettisihteerit Uudellamaalla  
Meillä on nyt ilo kertoa, että meillä on nyt lähettisihteeri
myös Uudellamaalla. Härkösen perhe Kirkkonummelta 
on lupautunut toimimaan tässä tärkeässä roolissa Uu-
denmaan Kansanlähetyspiirin alueella. 
Ystävärenkaaseen liittyvissä asioissa – osoitteenmuutok-
set, uudet jäsenet (sinäkin voit olla myös kutsumassa
uusia jäseniä mukaan renkaaseen), kuulumiset – voit olla 
yhteydessä Härkösiin. Kotisivujemme kautta olevan lo-
makkeen avulla nämäkin asiat hoituvat helposti ja nope-
asti myös netissä. 

Postiosoite: 
Pekka ja Hannele Härkönen 
Lohansuonkuja 8 
02880 VEIKKOLA 
Puhelin: 
040-543 2327 (Pekka) 
Sähköposti: 

 
Kuten aiemmin ilmoitimme, Pohjois-Savon piirin lähet-
tisihteerinämme toimivat Jouni ja Vappu Palmu. 
Sydämelliset kiitokset sekä Härkösen että Palmun 
perheelle työstänne lähetyksen hyväksi!  

Koti laatikoissa, uusi odottaa Japanissa 
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- Varjelusta matkallemme 18.9.  

- Ensikuukausien sopeutuminen Ja-
paniin niin lasten kuin vanhempien 
kohdalla 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin ja Helen 

PALMU 

POSTIOSOITE JAPANIIN: 
(voimassa 19.9. lähtien) 

 
4-10-3-504  

Nishinomiyahama, 
Nishinomiya-shi, 

 662-0934 JAPAN 
 

PUHELINNUMERO: 
+81-798-26-1057 

 
SÄHKÖPOSTIT: 

 
 

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

 
 

 

 

Taloudellisen tuen  
työllemme voi kanavoida 

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

Uudenmaan Ev.lut.  
Kansanlähetyksen kautta:  

Sampo 800015-1482203  

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

kannatustilastoa varten). 

Voit tukea työtämme myös  
Alavan, Karttulan,  

Kirkkonummen,  Loviisan,  
Meilahden, Männistön ja  

Nilsiän seurakuntien kautta. 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Olemme kaikki olleet aivan  
terveitä koko kesän 

- Tavaroiden pakkaaminen  
sujui hyvin 

- Uskolliset esirukoilijamme 

- Lastenhoidon järjestymisen puolesta 

- Huovisten perheen valmistautumisen 
puolesta. He ovat tulossa Japaniin 
tammikuun alussa. 

Jännittynein,  
luottavaisin  

terveisin, 
 

 

 
ja Helen 

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! 

- Käytännön asioiden järjestyminen 
(viisumit, rahti, lentoliput, asunto) 

- Lähettisihteereistämme, jotka toi-
mivat meidän ja renkaan välisinä 
yhteyshenkilöinä 
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