
Miten paljon on paljon?
Olen tässä pohtinut, miten
paljon on paljon? Tai että
mikä on riittävä määrä
kävijöitä/seurakuntalaisia?

"Oi kun teillä käy paljon
lapsia!" tai "Nyt taisi tulla
ennätyskävijämäärä!"

Miksi on niin helppoa
keskittyä numeroihin? Koska
ne ovat niin helppoja. Miten
mittaat ihmisen uskon
syvyyttä? Miten luottamuksen
lujuutta? Miten
sitoutuneisuutta
seurakuntaan?

Kun pastori ja
lähetyssaarnaaja toivottavat
uusia kävijöitä vastaan
seurakunnan tilaisuuksiin,
niin eiköhän vaan jollakin käy
mielessä, että pitäisi
mieluummiin keskittyä
olemassaoleviin
ihmissuhteisiin ja vahvistaa
niitä.

Olemme iloinneet
seurakunnan kasvusta, siitä
että uusia ihmisiä on tullut
mukaan toimintaan, mutta ei
se pelkkää iloa ole ollut.

Kesäkuun viimeisenä
sunnuntaina pidimme
ylimääräisen
seurakuntaneuvoston
kokouksen, jossa päätimme
pitkän keskustelun jälkeen
hyväksyä erään
seurakuntalaisen
eroilmoituksen. Hän on
siirtymässä toiseen
seurakuntaan, mutta koska
prosessi on vielä epäselvä,
hyväksyimme hänen
pyyntönsä lopettaa jäsenyys
seurakunnassamme. 

Jospa tämäkin henkilö voisi
löytää rauhan sydämeensä.
Rukoilemme myös, että
prosessin aikana tulehtuneet
ihmissuhteet voisivat alkaa
parantua. (LP)

Hanshin Koshien -baseballstadium

Roboteistako apua?

Työvoimapulan takia eräässä
tokiolaisessa lasten leikkikoulussa
testataan uutta palvelua, jossa
Vevo-niminen robottikarhu toimii
väsymättömänä työntekijänä. Vevo-
karhu tervehtii ja tunnistaa jokaisen
lapsen, joka tulee kouluun ja
samalla mittaa heidän
ruumiinlämpötilansa. Lasten
nukkuessa Vevo-karhu valvoo
lasten hengitystä ja liikkumista ja
hälyttää ihmisen paikalle, mikäli se
tunnistaa jotain epänormaalia.

Lasten päivähoitopaikkaa joutuu
joillain alueilla jonottamaan kauan,
sillä kysyntä lastentarhaopettajille
on suurempaa kuin mitä heitä on
rekrytoitavissa. Esimerkiksi Tokion
alueella löytyy viisi avoinna olevaa
työpaikkaa jokaista hakijaa
kohden. 

Mistä siis työntekijöitä lasten ja
vanhusten hoitolaitoksiin?
Teleoperaattori Softbank yrittää
ratkaista ongelmaa myymällä
Pepper-nimistä robottia vanhusten
jumppatunteja vetämään.

Lähde: Japan Mission
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Kesä ja heinäkuussakin vietimme syntymäpäiviä!

Heinäkuussa
Kansanlähetyksen
Japanin työalueen
työntekijämäärä kokee
hetkellisen notkahduksen.
Nummelat lähtivät Suomeen
ja Kallioiset tulevat maahan
vasta elokuun lopulla. Tällä
hetkellä meitä kokoaikaisia
lähettejä täällä Japanissa on
vain minä ja Asako, sekä Asta
Vuorinen.
 
Rukouksemme on, että
suunnitelmat voisivat
toteutua ja voisimme jo ensi
vuonna olla ottamassa
vastaan uusia lähettejä tänne
Japaniin. 
 
Sitä ennen iloitsemme siitä,
että saamme tehdä taas
yhteistyötä Kallioisten
kanssa. Kallioiset ja me
olimme samalla alueella
töissä vuosina 2007-2009,
joten taas kerran saamme
yhdistää voimamme.
 
t. Palmut
(Kirjeen kirjoitti  
 tällä kertaa Lauri)

Kiitos tuestasi
lähetystyölle!
 
     Tarvitsemme
     rukoustukea.
 
     Lähetystyössä
     tarvitaan myös 
     taloudellista tukea.

Osallistu lähetystyöhön
lahjoittamalla viittellä 22703
 
- Helsingin KL
   FI33 8000 1001 5582 47
- Pohjois-Savon KL
   FI09 1078 3000 2019 38
- Satakunnan KL
   FI10 5700 0220 0055 91
- Uudenmaan KL
   FI48 8000 1501 4822 03
- Suomen Kansanlähetys
   FI83 2070 1800 0283 25
 
Lähettävät seurakunnat:
Töölö, Tampereen Harju ja
Tuomiokirkko, Kirkkonummi,
Noormarkku, Ulvila, Kuopion
Alava, Kallavesi,Männistö,
sekä Järvi-Kuopio.

Kiitos- ja rukousaiheita
Vaikka seurakunnan jäsenmäärä
laski nyt yhdellä henkilöllä,
rukoilemme siunausta hänen
elämälleen. Pyydämme myös
että voisimme olla viisaasti
korjaamassa aiheutuneita
haavoja ihmissuhteissa.
 
Rukoillaan kesän tapahtumien
puolesta, erityisesti Hirono-
sensein puolesta, joka on
vastuussa seurakunnasta meidän
kesälomamme ajan.
 
Kiitos siitä, että olemme
saaneet olla esittelemässä
Japanin lähetystyötä useille
vierailijoille. 
 
Rukoillaan Nummelan perheen
puolesta, joka palasi heinäkuun
alussa Suomeen. 
 
Rukoillaan toki myös uusia
lähetystyöntekijöitä tänne
Japaniin!

Lähettäjä: Asako ja Lauri Palmu, 
11-17 Kubo-cho, Nishinomiya-shi, 662-0927 JAPAN
 
Lähetä meille sähköpostia osoitteilla: etunimi.sukunimi@sekl.fi
Lue tämä kirje ja edellisiä netissä: http://www.palmu.st/

Vaikeiden
ihmissuhdekuvioiden keskellä
kokeneen japanilaisen
pastorin tuki on ollut suureksi
avuksi. Hirono-sensein
kanssa olemme käyneet
monenmonta palaveria ja
vaihtaneet useita viestejä.
Yksin ei todellakaan ole hyvä
työtä tehdä. 
 
Myös tauot ja lepo on
paikallaan. Itse olen pyrkinyt
saamaan päivittäisen
liikuntasuorituksen tehtyä
(aktiivisuusranneke auttaa).
Viimevuotiset jalkavaivat ovat
hieman hellittäneet, joten
pääsen jo juoksemaan ilman
suuria kipuja. 
 
Pyrin myös rentoutumaan
käymällä katsomassa
baseball-pelejä 2.5
kilometrin päässä olevalla
Koshien -stadiumilla.
 
Perheenä odotamme jo
innolla heinäkuun
puolessavälissä alkavaa
lomaamme. 

Kiitos kun olet mahdollistamassa Japanissa tehtävää lähetystyötä! 
Ole siunattu! Seuraava kirjeemme tulee sitten syyskuussa.
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