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Kirje 32

Säännölliset englannin/raamattu/leivontapiirit lopetimme jo toukokuun lopulla, mutta 
kesäkuussa kiersimme jättämässä hyvästejä. Awajin seurakunta järjesti lähtöjuhlan toukokuun 
puolella, mutta Shikokun kolmessa seurakunnassa meillä oli lähtöjuhlat kesäkuussa. 
Käytännössä tämä juhla oli jumalanpalveluksen jälkeinen yhteinen ateria, jossa muisteltiin 
puheiden ja kuvien muodossa kielikoulun jälkeistä kaksivuotista lyhyttä työjaksoamme. 
Erityisesti iloitsimme siitä, että jotkut piiriläiset, jotka eivät vielä koskaan olleet uskaltautuneet 
sunnuntain palvelukseen, olivat nyt lähtöjuhlamme takia ehkä ensimmäistä kertaa elämässään 
tulleet jumalanpalvelukseen. Siunatkoon Hyvä Jumala heitä! Hän kyllä jatkaa hyvää työtään 
heidän sydämissään. Voi kun he avaisivat sydämensä Elävän Jumalan ääntä kuullakseen. Voi 
kun he löytäisivät iankaikkisen elämän lahjan.       (LP) 

Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje 

Heti pääsiäisen jälkeen käynnistetty 
pakkausoperaatio päättyi kesäkuun 
viimeisenä päivänä kun luovutimme kotimme 
avaimen kiinteistövälittäjälle. Itä-Tokushiman 
seurakuntalaisia oli viimeisen päivän 
ponnistelussa mukana. Heidän avustuksella
siivosimme asunnon ja kävimme huoneet läpi 
yhdessä kiinteistövälittäjän kanssa tehden 
listaa paperi-ikkunoihin tulleista rei’istä. 
Istuimme yhdessä olohuoneen lattialla ja 
söimme yhteistä lounasta paperilautasilta. 
Jotenkin väsynyt ja epätodellinen tunnelma. 
Nytkö me sitten oikeasti lähdemme? 
  
Vaikka me palaamme vielä Japaniin (jos 
Herra suo ja elämme), niin emme me enää 
ole Shikokun yhteistyölähettejä. Meille on 
suunniteltu vastuutehtäviä muualta päin 
Japania. Tämän takia yhteinen hetki Itä-
Tokushiman seurakuntalaisten kanssa oli 
hieman haikea. ”Rauhaa, rauhaa, 
jälleentapaamisen päivään asti. Rauha 
kansanne!” Tätä laulua laulaen lopetimme 
tämänkertaisen työkautemme Shikokun 
saarella. 

Naapurin lasten kanssa yhteiskuvassa. 
Benjamin käveli joka aamu kouluun 
yhdessä 6-luokkalaisen ”isosiskon” 
kanssa. 

Heihei Tokushima! Heihei kaverit! Nähdään taas?  
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”Vastahan te lähditte... Eihän siitä ole kuin pari 
vuotta...” Näin tervehti meitä eräs ystävä, jonka 
tapasimme jokin aika sitten. Eihän sitä meistä 
aikuisista ajan kulkua juuri huomaa, mutta lapsista 
ehkä sitäkin enemmän.  
 
Kolmevuotiaana Japaniin lähtenyt Benjamin palaa 
nyt 7-vuotiaana koululaisena. 1-vuotias taapero on 
nyt kasvanut 5-vuotiaaksi Helen-prinsessaksi. Ja 
kuka tämä kolmas oikein on? Aimi! 
 
Hieman pöllämystyneinä olemme ensimmäisen 
kuukauden viettäneet Suomessa. Uusia tieyhteyksiä, 
isoja kauppakeskuksia, sirukortit jotka vaativat pin-
koodin näpyttelyä kassalla. Ensimmäisellä 
kauppareissulla kaikki näyttivät jotenkin vihaisilta, 
mutta nyt hämmästelemme miten palvelualtista 
pienempien kauppojen henkilökunta on.  
 
Neljä vuotta sitten varmaan paikkaan pakatut 
kirjastokortit, kelakortit ja kauppojen bonuskortit ym. 
ovat yhä varmassa tallessa, mutta kun me emme sitä 
varmaa paikkaa ole paikallistaneet, on kai parempi 
tilata uudet kortit vanhojen tilalle. 
 
Heinäkuun olemme olleet varsin paljon tien päällä, 
erilaisten leirien ja koulutusten merkeissä. Kalajoella 
olimme viikon verran avioliittoleirillä. Siellä oli 
sukulaisia ja ystäviäkin, niin mikäs sen mukavampaa 
lasten saada tehdä tuttavuutta serkkuihin ja saada 
uusia ystäviä. Kalajoelta jatkoimme matkaa Kuopion 
kautta Karttulaan, jossa vietimme ensimmäistä 
tulojuhlaamme. Historiallinen tilanne, sillä samassa 
tilaisuudessa olivat lähetystyön konkarit, Etiopian 
Palmut ja vielä untuvikot lähetystyön saralla, Japanin 
Palmut. Lähetyksen mansikkamaitotilaisuudessa oli 
todella rohkaisevaa tavata uskollisia lähettäjiämme.
Kiitos niistä rukouksista, joilla vahvistatte Japanin 
lähetystyötä. Innolla odotamme muitakin 
nimikkoseurakuntiemme tilaisuuksia, jossa voimme 
kertoa terveisiä Japanista. 
 
Seuraavaa työkautta ajatellen osallistuimme 
Kauniaisissa pidettyyn Kirkon lähetystyön keskuksen 
ja lähetysjärjestöjen yhteiseen Lähetyskurssi II:een. 
Siellä meillä oli mahdollisuus tavata muiden 
järjestöjen lähettejä ja jakaa kokemuksia ja löytää 
voimavaroja tulevaa työtä ajatellen. 
 
Nuorten Kesä -tapahtumassa Ryttylässä kävimme 
kertomassa nuorille kaukaisen lähetysmaamme
terveisiä. Haastoimme heitä rukoilemaan lähetystyön 
puolesta ja etsimään omaa paikkaansa Jumalan 
valtakunnan työssä. Ilman tukijoukkoja kun 
evankeliumin kertominen jää heikoksi.                 (LP)
 
Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa rukoillen ja 
kiittäen. Rukoilkaa samalla meidänkin 
puolestamme, jotta Jumala avaisi meille oven 
sanansa julistamiseen ja me saisimme puhua 
Kristuksen salaisuudesta...                  Kol. 4:2-3 

Helsinki – Ryttylä – Kalajoki – Karttula – Savonlinna – Kauniainen – – – 

Kalajoen avioliittoleirille osallistuneita Palmuja
(kuva: Janne Ylinen)

Japanin Palmut Karttulassa 

Benjaminin 7-v synttärit pari päivää ennen paluulentoa
Mukana suomalaisia kavereita Japanista
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Kiitollisin mielin, 
 

                                        (Aimi) 

- Lasten (ja miksei meidän 
aikuistenkin) sopeutumisen 
puolesta. 

- Benjaminin koulunkäynnin 
aloituksen puolesta 
 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin, Helen ja Aimi 

PALMU 

KOTIMAANJAKSON 
OSOITE: 

Punkankuja 6 as 4 
12310 RYTTYLÄ 

 
 

MATKAPUHELIMET: 
040-709 8495 (L) 
040-559 9589 (A) 

 
SÄHKÖPOSTIT: 

 
 
 

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

 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Varjeluksesta lento/automatkoilla 
Japanissa ja Suomessa 

- Mahdollisuudesta tulla välillä 
Suomeen kertomaan Japanin 
lähetystyöstä ja keräämään voimia 
tulevaa ajatellen 

Työtämme Japanissa voit tukea nimikkoseurakuntiemme Alavan, Kalevan, Karttulan, Kirkkonummen, Loviisan, Meilahden, Männistön ja Nilsiän
kautta. Taloudellisen tuen työllemme voit myös kanavoida Helsingin Kansanlähetyksen, Pohjois-Savon Kansanlähetyksen:  Nordea 107830-
201938 tai Sampo 800019-1612060 tai Uudenmaan Kansanlähetyksen kautta: Sampo 800015-1482203. Viestiksi: Palmut sekä
kotiseurakuntasi nimi (kirkon lähetyskannatustilastoa varten). Lähettisihteerimme Pohjois-Savossa: Jouni ja Vappu Palmu (050-405 9762) ja
Uudellamaalla Pauli Vehko (040-577 8383) 

Nähtäisiinkö jossain alla listatuissa tilaisuuksissa?! 
 
Elokuu 
09.08.-11.08.  Lähettipäivät Ryttylässä 
* Benjamin aloittaa Ryttylän alakoulun 
 

Syyskuu 
* Laurilla alkaa opintovapaa 
06.09.   Tulojuhla Kalevan seurakunnassa 
13.09.   Tulojuhla Meilahden seurakunnassa 
20.09.   Tulojuhla Loviisan seurakunnassa 
27.09.   Tulojuhla Nilsiän seurakunnassa 
 

Lokakuu 
* Asakolla alkaa hoitovapaa  
11.10.   Tulojuhla Kirkkonummen seurakunnassa 
16.10.-18.10.  Kotoutumisseminaari Ryttylässä 
25.10.   Tulojuhla Männistön seurakunnassa 
 

Marraskuu 
15.11.   Tulojuhla Alavan seurakunnassa 
22.11.  Lähetystilaisuus Keravan kirkolla 
 
 
Sähköposti ja puhelimet toimivat täällä Suomessakin. 

- Uskollisista lähettäjistämme ja 
esirukoilijoistamme 

- Mahdollisuudesta tavata sukulaisia 
ja ystäviä täällä Suomessa 

- Voimia ja viisautta opintoihin ja 
muihin syksyn tehtäviin 

- Varjelusta matkoille 

- Japanin lähetystyön puolesta 

Mitä siis Suomessa? 

Tarkoituksenamme on siis viipyä Suomessa vajaan
vuoden verran. Asustelemme Ryttylässä, Riihimäen
lähellä. Lauri jatkaa teologian opintojaan Helsingin
yliopistolla kokopäiväisesti ensi kesään asti. Asako
jää hoitovapaalle, sillä tässä vaiheessa se lienee
lasten kannalta kaikkein helpointa.  
 
Benjamin aloittaa ensimmäisen luokan Ryttylässä ja
Helen puolestaan pääsee pari kertaa viikossa
seurakunnan päiväkerhoon. Aimi oleilee kotosalla. 
 
Tällaisen kotimaanjakson tarkoituksena on kertoa
Suomessa oleville lähettäjille tekemästämme työstä
ja rohkaista heitä olemaan edelleen mukana työssä.
Muutoinkin pyrimme pitämään lähetyksen asiaa
esillä. Tarkoitus lienee myös hetkeksi päästä
hengähtämään välillä raskaastakin lähetystyöstä ja
tavata sukulaisia ja ystäviä Suomessa. Varsinkin
lapsille on tärkeätä saada luotua jonkinlainen side
Suomeen. (AP) 


