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Asako, Lauri ja Benjamin Palmun ystäväkirje

Rakkaat ystävät, perheenjäsenet,
esirukoilijat!
”Herra, minä kiitän sinua ikuisesti siitä mitä
olet tehnyt. Minä luotan
sinun nimeesi, sillä sinä
olet hyvä omiasi kohtaan.”
(Ps. 52:11)
Kiitämme Jumalaa uuden
elämän lahjasta, terveydestä, iloisesta pojastamme, hyvin alkaneesta
koulutusjaksosta, huolenpidosta ja ystävistä!
■
Benjamin nauttii pulkkakyydistä!

Lähetyskurssi käynnistyi tammikuussa
Vietimme syksyn täällä
Ryttylässä
opiskellen
Raamattua opiston Teologisella linjalla.
Varsinainen lähetystyöntekijälinja alkoikin sitten
tammikuussa. Ensimmäinen virallinen ohjelmanumero oli osallistuminen
Kansanlähetyksen työntekijäpäiville.
Oli rohkaisevaa tavata
tulevan
työnantajamme
muita työntekijöitä.
Tähän mennessä olemme
lähinnä tutustuneet Kansanlähetykseen lähettävänä organisaationa. Tämän lisäksi olemme tutkineet luennoilla mm. 1.
Mooseksen kirjaa.
Olemme yksin ja yhdessä
pohtineet ja harjoitelleet
miten esitellä Raamattua

henkilölle, joka ei ole kuullut siitä mitään aikaisemmin. Seuraava harjoitus
on esitellä Jumalaa henkilölle, joka ei Hänestä koskaan aikaisemmin ole
kuullut.
Mukana kurssilla on meidän lisäksi:
- Huovisen perhe Helsingistä; Elina ja Harri
ovat molemmat musiikinopettajia. Heillä on
kaksi lasta: Akio (~4v)
ja Alina (~1v).
- Lappalaiset Helsingistä: Mirva on kirkon
nuorisotyönohjaaja ja
suuhygienisti ja Kai on
pappi. Heillä on puolivuotias Noa-poika.
- S.J. on anestesiahoitaja Savonlinnasta.

Kurssin linjavastaavana
toimii
raamatunopettaja
Pirkko Valkama, joka on
itse viettänyt monta vuotta
Japanissa lähetystyössä.
Meillä tulee kevään aikana olemaan parin kolmen
päivän mittaisia yhteisiä
opiskelujaksoja
myös
Suomen Lähetysseuran,
Evankeliumiyhdistyksen ja
Kylväjän lähetyskurssien
kanssa.
On ollut erityisen mukavaa tutustua uusiin ystäviin ja samalla yhdessä
etsiä omaa paikkaamme
Jumalan
valtakunnan
työssä. Kurssimme mahdolliset työalueet tulevat
olemaan Venäjä, KeskiAasia ja Japani. Saa nähdä miltä kentiltä meidät
löydetään muutaman vuoden kuluttua!
■
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Palmujen terveisiä Ryttylästä!
Ensimmäinen kirjeemme
oli joulukirje, nyt saatte
tällaisen kevättalvikirjeen!
Toivottavasti monilla teistä on ollut mahdollisuus
hiihtoloman viettoon. Meillä itse asiassa ei ole hiihtolomaa, mutta talvesta
olemme saaneet nauttia
mukavasti täällä maalla.
Välillä pakastaa enemmän ja välillä vähemmän.
Benjamin tykkää kovasti
tehdä ”lumitöitä” hiekkalapiollaan ja –ämpärillään.
Suurin uutinen sitten joulun on varmastikin uusi
vauva, jota odotamme
syntyväksi elokuussa, jos
Jumala
suo.
Vauvan ”näimme” ensi kerran
ultrassa ja siellä se tuntui
vilkkaasti liikkuvan. Iloitsemme kovasti tästä uudesta vauvelista, vaikka
hän onkin vielä kovin pieni. Liitämme tähän oheen

pää

kuvan
ultraäänilaitteen
tulosteesta. Kuvassa lapsemme näkyy sivusuunnasta: pää, keskivartalo,
polvet koukussa.
Elämä täällä Ryttylässä
on mukavan raitista ja
rauhallista. Siivotessamme taloa, pesuvesi ei
enää muutu mustaksi heti
ensimmäisen rätinvedon
jälkeen, niin kuin Helsingissä Mannerheimintien
kupeessa asuessamme.

Toisen lapsemme laskettu aika on 18.8.2004

Lumitöitä ei tee enää talonmies vaan me talon
asukkaat yhdessä. Kolaaminen reippaan myräkän jälkeen tekee kunnolle oikein hyvää. Lipunnosto on vuorollaan kunkin
asukkaan vastuulla liputuspäivinä.

meistä vanhemmista menee jo puoli yhdeksäksi
aamuhartauteen, toinen
jää vielä hetkeksi Benjaminin kanssa leikkimään.
Tiistaisin opistolla on aamuhartauden yhteydessä
ehtoollinen, joten silloin
viemme Benjaminin aikaisemmin hoitoon.

Aamuisin viemme Benjamin hoitopaikkaan vasta
yhdeksän jälkeen. Toinen

Olemme tehneet itsestämme
perhe-esittelyn,
joka on lähetetty Kansan-

lähetyspiireille. Lähikuukausien kuluessa 1-2
Kansanlähetyspiiriä tekee
toivottavasti kannatussopimuksen meidän lähettämiseksemme.
Jumala on meitä runsaasti
siunannut kaikissa käytännön asioiden järjestymisessä tähän asti. Luotamme hänen huolenpitoonsa myös jatkossa.
Kiitos rukouksistanne! ■

Benjaminin pulinoita…
Benjamin kasvaa hyvässä
tahdissa ja on hienoa seurata hänen kehitystään.
Viime aikoina on Benjaminille tullut yhä enemmän sanoja ja hän lauleskelee myös mielellään
itsekseen.
Mummo-vaali – nämä
molemmat kaukana asuvat isovanhemmat poika
tunnistaa
valokuvista,
myös kummitäti Anni tulee kuvasta heti mieleen.
Ruokailu on pojalle tärkeää. Erityisen tarkkoina
joudumme olemaan seuraavien sanojen kanssa:
kekki,
kakku,
pulla.
Herkkujen lisäksi Benjamin tykkää japanilaisesta

ruuasta: meele (merilevä), sushi, kali (gari =
inkivääri etikkaliemessä).
Puulo loppu – oman puurolautasen tyhjentäminen
ei ole niin kivaa, mutta
kun isin puurolautanen
tyhjenee,
niin
sepäs
hämmästyttää.
Aikaisemmin niin kurja
hampaiden pesu on nyt
tosi kivaa, kun hammasharjaan laitetaan pienen pieni nokare hammastahnaa.
Villapuku – tämä puetaan
päälle, ennen kuin mennään ulos pakkasella.
Ulkona lumileikit ovat ainiin ihania. Benjamin viettäisi parikin tuntia ulkona

lumessa – lumi, pukka,
ittuu. Välillä kupsahdetaan kumoon – kaattu.
Pala-peli-pila-peeli
–
puiset palapelit ovat todella mukavia. Jos pala ei
mene väkisinkään paikalleen, niin hermothan siinä
menee pikku pojaltakin.
Värillisien puupalikoiden
kanssa
harjoittelemme
värejä: puname, sinii,
keltainen, villee. Samoin
yritämme yhdessä laskea
viiteen. Yhdessä kädessähän on viisi sormea,
kuusi…
Huovisten Akio-poika on
samassa perhepäivähoidossa kuin Benjamin.
Akio on tosin vähän van-

hempi kuin Benjamin, joten eivät ilmeisesti kauheasti leiki yhdessä, mutta onhan se kivaa, että on
tuttu kaveri samassa paikassa. Akiota Benjamin
kutsuu nimellä ”Akaa” ja
toista hoitokaveria, Samua, nimellä ”Manna”
Leikkiessä oppii paljon
uusia sanoja: traktoria,
kuorma-autoa,
rekkaa
yms. Benjamin kutsuu
yleisnimellä
kaa-kaa.
Isommat pojat vähän naureskelevat tälle termille.
Puuha-Pete on saanut
nimen ”Pappu”. Muumihahmot ovat Benjaminin
suosikkeja tällä hetkellä:
muumi, muumi-pappa,
muumi-mamma.
■
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Lähetystyöhön Japaniin?
Tämän hetken suunnitelman mukaan meitä ollaan
lähettämässä seurakuntatyöhön Japaniin.

Työ Japanissa on aluksi
pioneerityötä, jonka tavoitteena on uusien seurakuntien synnyttäminen.

Kansanlähetys toimii yhteistyössä Länsi-Japanin
ev.lut. kirkon kanssa, joka
on perustettu vuonna
1960. Länsi-Japanin kirkko on yksi maan seitsemästä luterilaisesta kirkosta. Siihen kuuluu 43
seurakuntaa tai työpistettä, joissa jäseniä yhteensä vain reilut 3600.

Tähän pyritään tavoittamalla ihmisiä henkilökohtaisesti, pitämällä jumalanpalveluksia, pyhäkouluja ja evankelioimistilaisuuksia. Suhteita japanilaisiin luodaan esimerkiksi
pitämällä lasten ja aikuisten englanninpiirejä sekä
naisten ruuanlaittopiirejä.

Tällä hetkellä Kansanlähetyksellä on Japanissa 7
lähetystyöntekijää, joista
suurin osa on palaamassa
Suomeen seuraavien parin vuoden sisällä.

Nyt ovat uusina haasteina
erityisesti nuorisotyö ja
musiikkievankeliointi. Varsinkin musiikkityölle Japanissa olisi kova tarve,
sillä sen avulla voidaan
tavoittaa uusia ihmisiä. ■

Pinta-ala:
377.801 km2
Asukasluku:
n.127 milj.
Asukastiheys:
336 as/km2
Pääkaupunki:
Tokio (12 milj. as.)
Valtiomuoto:
parlamentaarinen keisarikunta
Uskonnot:
valtaosa shintolaisia ja buddhalaisia,
kristittyjä alle 1 %
Uskonnonvapaus taataan kaikille perustuslaissa, mutta
nationalistinen shintolaisuus uhkaa tätä vapautta. Tyypillistä japanilaiselle uskonnollisuudelle on se, että japanilaiset kuuluvat sekä shintolaisuuteen (luonnonhenkien ja keisarien henkien palvontaa; kansakunnan palvontaa) että buddhalaisuuteen (esi-isien henkien palvontaa). Shintolaisuus hoitaa osan ihmisen elämän
seremonioista ja buddhalaisuus osan.

Suomen Ev. lut. Kansanlähetys lähettävänä lähetysjärjestönä
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys on
perustettu vuonna 1967.
Kansanlähetys
haluaa
toteuttaa Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä lähellä ja kaukana. Yhdistyksen
tunnuksena
on ”Evankelioikaa kansa
evankelioimaan kansoja”.
Tämän näyn toteuttamiseksi Kansanlähetys tekee myös aktiivista kotimaantyötä.
Kansanlähetys
kuuluu
kirkolliseen
uuspietistiseen (ns. viides herätysliike) liikkeeseen ja toimii
työssään Raamatun sekä
luterilaisen tunnustuksen
pohjalta.
Kansanlähetys on Suomen evankelisluterilaisen
kirkon lähetysjärjestö. Kotimaassa Kansanlähetys
toimii 17 itsenäisen piiri-

järjestönsä kautta.
Lähetystyöntekijä on siis
työsuhteessa Kansanlähetykseen. Työsuhde alkaa yleensä pari kuukautta ennen kuin lähetti lähtee kohdemaahansa.
Lähetyskurssin
aikana
Kansanlähetys
tekee
kannatussopimuksen 1-2
Kansanlähetyspiirin kanssa.
Kannatusvastuun kantavat siis Kansanlähetys ja
piirit yhdessä. Piirin yhtenä tehtävänä on kannatusrenkaan rakentaminen
lähetille.
Kansanlähetyspiirit ovat
yhteydessä
alueensa
evankelisluterilaisiin seurakuntiin, joista muutaman
kanssa tehdään ns. nimikkosopimus, jossa seurakunta ottaa lähetin ni-

mikkolähetikseen ja lupaa
ottaa myös osavastuun
mm. lähetin taloudellisesta kannatuksesta.
Kansanlähetyspiireillä ja
nimikkoseurakunnilla on
tärkeä rooli lähettien kannatusrenkaiden kokoamisessa ja hoitamisessa. ■

SUOMEN EV. LUT. KANSANLÄHETYS
31.12.2003 virallisesti 88 lähettiä
AASIA
- Japani
- Lähi-itä

RAAMATUNKÄÄNNÖSTYÖ
- Papua-Uusi-Guinea
- Etiopia

AFRIKKA
- Etiopia
- Lähi-itä

KEHITYSYHTEISTYÖ
LÄHETYSLENTOTYÖ
MEDIATYÖ

EUROOPPA
- Englanti
- Saksa
- Venäjä
- Viro

JUUTALAISTYÖ
AKTIOTYÖ
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Palmun perhe Helsingissä 4.2.2004
INTERNET-SIVUT:
http://www.palmu.st/

Iloiten kiittäkää:
- Kiitämme Jumalaa uuden elämän lahjasta

- Lähetyskurssi on alkanut oikein mukavasti

- Olemme saaneet olla
terveitä

- Olemme saaneet uusia
ystäviä

- Benjamin
poikamme
tuo meille vanhemmille
erityistä iloa

- Kaikki käytännön asiat
mm. KELA:n kanssa
ovat sujuneet hyvin

Toivotamme sinulle
siunattua kevättä!
Tervetuloa kylään tänne Ryttylään! Yhteystietomme näet tuossa
vieressä.

Rukoilkaa siis:
- Asakolle voimia
kauden aikana

ras-

- Vielä syntymättömälle
lapsellemme terveyttä

- Opiskeluumme
ja intoa

puhtia

- Lähetystyön puolesta
eri puolilla maailmaa

Tarkempaa tietoa ystävärenkaan toiminnasta
Kuulumalla ystävärenkaaseemme Sinäkin olet mukana lähetystyössä.

Ystäväkirje löytyy
myös netistä!
Käy tutustumassa:
www.palmu.st

Kirjoitamme
ystävärenkaallemme säännöllisesti
ystäväkirjeen, jossa kerromme kuulumisia opiskelusta, lähetystyöstä ja

perheestämme. Kirje tulee
ystävärenkaan
jäsenille
postitse tai sähköpostilla.
Kaikki kirjeet ovat myös
luettavissa kotisivuillamme
http://www.palmu.st/.

kään. Toivomme kuitenkin, että renkaaseen liityttyäsi kyselet Jumalan
edessä omaa paikkaasi ja
tapaasi toimia lähettäjänä.

Meistä olisi myös mukava
Ystävärenkaaseen kuulu- kuulla Sinunkin kuulumisia
minen ei sido sinua mihin- välillä!

