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暑中お見舞い申し上げます。

= Keskikesän tervehdys! 
 
Tähän vuodenaikaan Japanissa lähetetään 
usein keskikesän tervehdyksiä, joko kortti tai 
lahjapaketti. Viestissä toivotetaan hyvää 
terveyttä kuuman ajan keskelle. Sitäpä siis 
teillekin, vaikka tuskin kuumuudesta 
joudutte ”kärsimään” Suomessa. 
 
Kuuma keskikesä on siis saapunut jälleen
sadeajan kosteuden päätyttyä. Mm. kurkut, 
tomaatit ja munakoisot ovat antaneet 
satoansa lähipelloilla. Perunat ja sipulit on 
nostettu. Makoisia persikoita ja 
vesimelonejakin saa taas kaupoista.
Riisipellot vihertävät kauniisti. 
 
Kesäkuussa seurakuntaelämää piristi Mikko 
Goes to Heaven –gospelyhtyeen kiertue. 
Konserteissa oli mukavasti väkeä – varsinkin 
ensikertalaisia. Evankeliumi oli kirkkaasti 
esillä niin lauluissa kuin puheenvuoroissa. 
Suomi-gospel sai uusia faneja. 
 
Suomea esittelimme myös Yoshinogawan 
seurakunnan ”Suomi-iltama” –tapahtumassa 
laulujen, kuvien, puheiden, tietokilpailujen ja 
tietysti kakkukahvien avulla. Suomesta kun 
kertoo, on hyvä lähteä liikkeelle vaikka 
Siniristilipusta. Mitä sen värit merkitsevät?
Entä se risti lipussa?  
 
Nämä tilaisuudet olivat suunniteltu varsinkin 
niille, jotka eivät ole kirkossa aiemmin olleet 
eivätkä Jeesuksesta kuulleet. Rukoillaan, 
että esillä ollut Jumalan Sana jäisi itämään. 
 
Eilen olimme mukana yhdessä 
kotikokouksessa. Kotikokoukset ovat myös 
mainio evankelioimismuoto. Koteihin on ehkä 
helpompi kutsua ystäviä kuin kirkkoon. 
Rennossa ilmapiirissä voi vapaasti rupatella 
ja jakaa ajatuksia. Eilisessä kotikokouksessa 
oli yli kymmenen osallistujaa ja koimme, että 
Jumala todella kosketti Sanansa kautta. 
Kristityt saivat todistaa Jumalan rakkaudesta 
omassa elämässään. Kaksi ei-kristittyä oli 
mukana ja heidät jätämme rukouksiinne. – 

 
 

Kesän ohjelmaa 
Kesäaikaan vietetään perheessämme useita 
syntymäpäiviä. 6 vuotta täyttäneelle Bennille 
ja 4 vuotta täyttävälle Helenille nämä ovat 
tietysti merkittäviä juhlia. Omien juhliensa 
lisäksi he olivat niin innoissaan myös 
vanhempiensa synttäreistä, että niitäkin tuli 
sitten vietettyä, vaikkei meitä vanhempia 
taida ikääntyminen innostaa enää ihan yhtä
paljon kuin heitä. ☺ 
 
5-kuinen Aimi-vauva kasvaa ja kehittyy, nyt 
käännytään jo mahalleen ja takaisin sekä 
pyöritään ympyrää lattialla. Kyllä vauva vaan 
on ihana! Kuumuudesta tuntuu tosin kärsivän 
jonkin verran.  
 
Kunhan viimeiset tilaisuudet on pidetty ja 
tavarat saadaan pakattua (ja sitä tuntuu 
riittävän…) niin pian olemme taas Pohjois-
Japanissa Naganon läänissä kesälomaa 
viettämässä elokuun loppuun saakka.
Mukavalta tuntuu päästä taas luonnon 
helmaan, uimaan järvessä ja viettämään 
leppoisia lomapäiviä perheen kesken. 
Syyskuussa aloitamme sitten toivottavasti 
taas työt levänneinä ja reippaina. 

Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje 

Palmun perhe 06-2008
(Kuva: Photo Studio Nomoto)



 

 

Palmunen Sivu 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siunattua kesäaikaa, niin helteessä kuin vesitihkussakin! 
 

                                        (Aimi) 

- Eri tilaisuuksissa olleet 
ensikertalaiset – että he tulisivat 
kirkkoon toistekin 

- Viisautta yhteistyöhön pastoreiden 
ja seurakuntalaisten kanssa 
 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin, Helen ja Aimi 
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 770-0874 JAPAN 
 

PUHELINNUMERO: 
+81-88-664-2746 

 
TEKSTIVIESTIT: 

+81-90-8525-1906 
 

SÄHKÖPOSTIT: 

 
 

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

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Onnistunut Mikko Goes to Heaven-
kiertue 

- Viime kirjeessä mainitsemamme 
Asakon omainen toipui 
ihmeellisesti  

- Monella ystävällämme tällä on isoja 
murheita elämässään – Jumalan 
lohdutusta ja apua heidän 
elämäänsä 

- Varjelusta kesäajan matkoihin 

 

- Jumala on hyvä ja hänen armonsa 
riittää jokaiselle päivälle!  

- Kesälomasta 

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

 

Työkuvioita 
Kaikissa kolmessa seurakunnassa, joissa kierrämme, on päätyöntekijänä japanilainen pastori. Nämä kolme 
seurakuntaa on Kansanlähetys aikanaan perustanut ja nyt ne ovat enemmän tai vähemmän itsenäistyneitä. 
Tavoitteena onkin aina, että lähetystyöntekijät voisivat siirtää aloittamansa työn paikallisille työntekijöille ja että 
seurakunnat voisivat olla itsenäisiä. Prosessi ei kuitenkaan ole aina kivuton. Yksi kipupiste on mm. se, että 
lähetystyöntekijöiden palkan maksatte te lähettäjät Suomessa, kun taas japanilaisen pastorin palkan maksaa 
seurakunta. Taloudelliseen itsenäisyyteen kasvaminen on usein iso ponnistus. Pienet seurakunnat eivät ole kovin 
varakkaita, vaikka rikkaassa Japanissa eletäänkin.  

Toisaalta myös suomalaisten lähettien työskentelytavat ovat saattaneet olla erilaisia kuin paikallisten pastoreiden. 
Uusiin kuvioihin tottuminen vie usein oman aikansa. Japanilaisissa seurakunnissa on myös usein niitä, jotka ovat 
kiintyneitä tiettyyn työntekijään, ja kun työntekijä vaihtuu, ei enää kirkkoon viitsi tulla. Olisi tärkeätä juurtua 
Jeesukseen ja Jumalan Sanaan eikä kehenkään ihmiseen tai toimintatapoihin… Jossain määrin tällaisten prosessien 
keskellä ovat nämä kolme seurakuntaa ja itse yritämme olla apuna emmekä toivottavasti esteenä työn eteenpäin
menemiselle. Tarvitsemme viisautta, että osaisimme oikealla tavalla tehdä yhdessä työtä pastorien ja 
seurakuntalaisten kanssa. Tässäpä iso rukousaihe. 

Kun Tokushimassa työskentelyä on nyt takana noin vuosi ja edessä toinen, niin on ollut hyvä aika katsoa taaksepäin 
ja miettiä, mikä on ollut hyvää ja missä taas olisi kehitettävää. Yhdessä japanilaisten työtovereidemme kanssa 
olemme yrittäneet avoimesti miettiä työnkuvaamme taas tästä eteenpäin. Suurimmalta osin jatkamme varmasti 
aloittamallamme linjalla, nyt ehkä himpun verran kokeneempana ja erheistä oppineina. 

On hienoa, että olette tässä työssämme mukana! Teillä lähettäjillä on ensiarvoinen tehtävä!                                   (AP)


