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Hyvästejä ja tapaamisen iloa! 
Kaikella on määrähetkensä, aikansa joka 
asialla taivaan alla. (Saarn. 3:1) 

Kesäkuun loppupuolella kokeneet lähetit 
Henry ja Tuula Liivola tulivat Japaniin 
jatkaakseen työtä Etelä-Nishinomiyan 
seurakunnassa. Kun me tulimme 
ensimmäistä kertaa Japaniin syksyllä 2005, 
me perimme heiltä paitsi asunnon, niin myös 
paljon kaikenlaista käyttötavaraa. Nyt oli 
meidän vuoromme olla ottamassa Liivoloita 
vastaan, kun he tulivat asumaan samaan 
asuntoon missä me olimme edelliset neljä 
vuotta olleet. Saimme myös jättää 
vuorostamme kaikenlaista pientä tavaraa 
Liivoloita varten asettautumista helpottamaan. 

Virallisesti vastuumme Nishinomiyassa 
päättyi kesäkuun viimeinen päivä. Oli aika 
jättää tehtävät kokeneiden lähettikollegoiden 
vastuulle ja jatkaa matkaa eteenpäin. 
Lähdimme pienelle lomalle Nojiriin, josta 
palasimme taifuunin säikäyttämänä päivää 
aikaisemmin Nishinomiyaan vielä yhdeksi 
yöksi. Perjantai-aamuna 11.7. tapasimme 
lentokentällä muutaman seurakuntalaisen, 
Hukarin lähettiperheen sekä samalla lennolla 
Suomeen kesäksi tulevan kv-linjalaisen Erika 
Amemorin. Oli aika jättää haikeat hyvästit. 
Nähdään taas, jos Herra suo ja elämme!  

SSaaaatt ttaa jj iiaa   ll eennttookkeennttää ll llää  

Suomessa meitä oli lentokentällä vastassa Laurin vanhemmat, Asakon vanhemmat sekä 
Kansanlähetyksen lähettikuraattori. Matkalla kentältä Ryttylään ihastelimme vihreää ja kaunista 
luontoa. Oman aikansa sopeutuminen kuitenkin taas vie. Sukulaiset olivat nähneet paljon vaivaa 
asuntomme laittamisessa kuntoon, autokin järjestyi vuoden kotimaanjaksoa varten. Kiitollisin 
mielin siis heti alusta alkaen. 

Heinäkuun aikana iloitsimme ystävien ja sukulaisten tapaamisesta. Kävimme ystävän 40-
vuotisjuhlassa, jossa pääsimme soutamaan kirkkovenettä Repoveden aalloilla, kävimme 
Savitaipaleella, Kuopiossa, Savonlinnassa, Hyvinkäällä, Helsingissä… Joka paikassa oli mukava 
tavata ystäviä ja sukulaisia pitkästä aikaa. Lapset ovat saaneet tavata serkkujaan joitakin 
ensimmäistä kertaa, joitakin neljän vuoden tauon jälkeen, joitakin olemme voineet pitää vieraana 
Japanissa, joten ihan ventovieraita eivät sentään kaikki sukulaiset ole lasten näkökulmasta. 

Kesän aikana pääsimme maistamaan hieman suomalaista byrokratiaa, kun teimme hakemuksia 
ja haimme lääkärinlausuntoa huhtikuussa koulutiensä aloittaneen Aimille mahdollisuutta aloittaa 
eka luokka myös suomalaisessa koulussa. Sekä Benjamin että Helen kävivät aikoinaan samalla 
tavalla vain huhti-kesäkuun japanilaista ekaluokkaa ennen syksyllä alkavaa suomen- tai 
englanninkielistä lukuvuotta. Nyt lukuvuoden vihdoin alettua kaikki kolme lasta käyvät reippaasti 
samaa Ryttylän alakoulua. Ensimäistä kertaa kaikki samassa koulussa samaan aikaan. 

Elokuussa oli myös Kansanlähetyksen lähettipäivät. Oli hienoa tavata työtovereita, jotka ovat eri 
puolilla maailmaa työtä tekemässä. Osa on jo pysyvämmin kotimaahan palanneita, osa meidän 
tapaan kotimaanjaksolla, jotkut työtoverit pistäytyivät Ryttylässä kesken vuosilomaansa. Sama 
Jumalan rakkaus yhdistää meitä erilaisia työtovereita Jumalan valtakunnan työssä. (LP) 

LLeennss iimmmmee  eehhkkää  vv ii iimmee ii ss ttää  kkeerr ttaaaa  FFiinnnnaaii rr iinn    
kkoonneeee ll llaa ,,   ss ii ll llää  eennss ii   kkeessää ll ll ee   ee ii   nnääyy ttää  llööyy ttyyvväänn  
yyhhtt iiöönn  ssuuoorr iiaa  ll eennttoo jjaa  OOssaakkaann  ll eennttookkeennttää ll ll ee ..   
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Mitä me teemme nyt Suomessa? 
Lauri sai pappisvihkimyksen toukokuussa 2010 saatuaan teologian 
kandidaatin tutkinnon valmiiksi. Hän kuitenkin jatkaa 
maisteriopintojaan syyskuussa Helsingin yliopiston teologisessa 
tiedekunnassa. Onneksi Ryttylästä pääsee kätevästi junalla 
Riihimäen kautta Helsinkiin. Tarkoitus olisi kirjoittaa kirkkohistorian 
pääaineen puitteissa gradu aiheesta, joka palvelisi paitsi omaa 
työtä Japanissa, niin myös yhteistyökirkkoamme, Länsi-Japanin 
ev.lut. kirkkoa.  

Laurin ollessa opintovapaalla Asako jatkaa Kansanlähetyksen 
palveluksessa Ryttylän keskustoimistolla, sekä jossain määrin 
kiertämällä kertomassa Japanin lähetystyöstä seurakunnissa. 
Nimikkoseurakunnissamme pyrimme kuitenkin vierailemaan koko 
perheen voimin. Laurin pääasiallinen tehtävä nyt kotimaanjaksolla 
on keskittyä opintoihin, joten hänen panoksensa lähetyksen 
tehtäviin jää hieman pienemmäksi. Hänet valittiin tosin 
lähettipäivillä lähettien edustajaksi Kansanlähetyksen 
liittohallitukseen, joten tärkeitä kokouksia on luvassa liittyen 
työnantajamme toimintaan. 

Kolmen lapsen lukujärjestys muodostaa varsin mielenkiintoisen 
palapelin. Benjamin aloitti 1. luokan Ryttylän koulussa, nyt hän on 
saman koulun 6. luokalla. Helen käy 4. luokkaa ja Aimi 1. luokkaa. 
Vain yhtenä aamuna kaikilla lapsilla alkaa koulu samaan aikaan, 
koulun päättyminen vaihtelee päivittäin kahdentoista ja kolmen 
välillä. Kaksi isompaa voivat pyöräillä koulumatkansa, mutta Aimin 
pitää vielä kävellä noin 20 minuutin matka kotoa kouluun. 
Mielenkiintoista nähdä miten arki tästä asettuu. 

Kotimaanjakson tehtävämme on paitsi itse kertoa lähetystyöstä 
Japanissa, niin myös innostaa lähetysystäviä omalta osaltaan 
pitämään esillä tätä työtä eri seurakunnissa. Toivomme siis 
tapaavamme mahdollisimman useita ystäviä, niin että tietoisuus 
Japanissa tehtävästä lähetystyöstä voisi levitä mahdollisimman 
laajalle.  

Olemme nyt myös esirukoilijan roolissa. Kun emme ole enää 
Nishinomiyassa kulkemassa seurakuntalaisten vierellä, rukoilemme 
voimia ja viisautta siellä työskenteleville Henry ja Tuula Liivolalle. 
Rukoilemme hyvän Jumalan siunausta kullekin rakkaalle 
seurakuntalaiselle, muistamme niitä ihmisiä, jotka olivat mukana 
seurakunnan toiminnassa, kuulivat Jumalan sanaa julistettavan, 
mutta eivät vielä ole kristittyjä. Oi Jumala, armahda ja pelasta, 
kutsu sinä nämä rakkaat sinun armosi ja rakkautesi voimalla 
kasteen lahjan äärelle!  

Muistattehan tekin rakkaat ystävämme rukouksin ja mahdollisin 
taloudellisin varoin Japanissa tehtävää lähetystyötä? (LP) 

 

Jälleennäkemisen toivoa 
Heinäkuun 24. päivä kaksi omaa avustustyöntekijäämme 
surmattiin Keski-Aasiassa, jossa he toimivat kehitysyhteistyö-
järjestön palveluksessa. Tapasimme toisen sisarista Ryttylässä 
vain viikko ennen kuin hän palasi jatkamaan avustustyötä 
sotien runtelemassa maahan. Järkyttyneinä otimme uutisen 
vastaan, rukoilemme voimia ja lohdutusta omaisille. 
Odotamme kuitenkin vielä tapaavamme heidät kerran 
Taivaassa. Nämä marttyyrit ovat päässeet perille, me muut 
vielä olemme matkalla, mutta määränpää on meilläkin sama. 

 

SSuuoommaallaa iinneenn  lluuoonnttoo   oonn  kkaauunnii ss ttaa ..     
SSiinnii ss ee tt   jjäärrvvee tt ,,   ss iinn ii ss eenn  ttaa iivvaass ,,   vvaa llkkooii ss ee tt   pp ii ll vvee tt ..     

LLööyy ttyyyyppää  RRii iihh iimmääee ll ttää  jj ooppaa  uuppeeaa  ssuuooaalluuee ..   
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 Kotimaisin terveisin,  

 

- Nishinomiyan seurakunnan 
puolesta. Sen työntekijät, 
seurakuntalaiset ja kaikki, jotka 
ovat mukana toiminnassa. 

- Voimia pienten ja isojen opintoihin 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin, Helen 

 ja Aimi 

PALMU 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Varjeluksesta matkoilla 

- Kauniista kotimaamme luonnosta 

- Sukulaisista ja ystävistä 

- Työn jatkumisesta Nishinomiyassa 

- Ylösnousemuksen toivosta 

- Surmattujen avustustyöntekijöiden 
omaisten ja läheisten puolesta. 
Kiitämme rakkaiden sisarten 
elämästä ja rakkauden töistä. 
Rukoilkaa Keski-Aasian kärsivien 
ihmisten puolesta. 

 

- Mahdollisuudesta olla mukana 
Jumalan valtakunnan työssä paitsi 
Japanissa niin nyt myös Suomessa 

 

 

Työtämme	  Japanissa	  voit	  tukea	  nimikkoseurakuntiemme	  Alavan,	  Kalevan,	  Karttulan,	  Kirkkonummen,	  Loviisan,	  Meilahden,	  Männistön	  ja	  
Nilsiän	   kautta.	   Taloudellisen	   tuen	   työllemme	   voit	  myös	   kanavoida	  Helsingin	   Kansanlähetyksen:	   FI33	   8000	   1001	   5582	   47	   tai	   FI88	  
5723	  0220	  1833	  83	  (Viite	  22703)	  tai	  Pohjois-‐Savon	  Kansanlähetyksen:	  Nordea	  FI09	  1078	  3000	  2019	  38	  tai	  Sampo	  FI53	  8000	  1901	  
6120	  60	  tai	  Uudenmaan	  Kansanlähetyksen	  kautta:	  Sampo	  FI48	  8000	  1501	  4822	  03.	  Viestiksi:	  Palmut	  sekä	  kotiseurakuntasi	  nimi	  
(kirkon	   lähetyskannatustilastoa	   varten).	   Lähettisihteerimme	   Helsingissä:	   Terhi	   ja	  Henri	  Halminen	   (040-‐764	  7060)	   ja	   Pohjois-‐Savossa:	  
Jouni	  ja	  Vappu	  Palmu	  (050-‐405	  9762)	  ja	  Uudellamaalla	  Pauli	  Vehko	  (040-‐577	  8383)	  

 
 

POSTIOSOITE: 
Vangonojantie 2 C 12 

12310 RYTTYLÄ 
 

PUHELINNUMEROT: 
040-709 8495 (Lauri) 

040-559 9589 (Asako) 
 
 

SÄHKÖPOSTIT: 

 
 

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

 

KKuuvvaa::   PPhhii ll iippppee   GGuuee ii ss ssaazz  

Tarkennettua ohjelmaa syyskaudelle:  
 
Syyskuu 
* Laurilla alkaa opintovapaa 
28.9. Kirkkonummen seurakunta 
29.9. – 3.10. Kouluvierailuja Kirkkonummella 
 
Lokakuu 
12.10. Loviisan seurakunta 
 
Marraskuu 
16.11. Kalevan seurakunta, Tampere 
18.11. Pyynikin lähetyspiiri ja Japani-ilta Tampereella 
30.11. Filia-messu Helsingissä 
 
Joulukuu 
7.12. Meilahden seurakunta, Helsinki 
 
Tammikuusta eteenpäin vierailuja 
Pohjois-Savon seurakunnissa 
 
Otathan yhteyttä, niin sovitaan tarkemmin! 
 
 

 


