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Helmikuu 2005
Kirje 7Palmunen 

Asako, Lauri, Benjamin ja Helen Palmun ystäväkirje 

Sinuun, Herra, minä turvaan, älä salli minun jou-
tua häpeään iankaikkisesti. Ole minulle kallio, 
jolla saan asua ja jonne aina saan mennä, sinä, 
joka olet säätänyt minulle pelastuksen. Sillä sinä 
olet minun kallioni ja linnani. - Psalmi 71:1,3 

Kuningas Daavid kääntyy rukouksessaan Juma-
lan puoleen. Hän pyytää, että hän ei koskaan 
häpeäisi luottamustaan Jumalaan ja että hän ei 
joutuisi pettymään Hänen lupauksiinsa.  

Mekin voimme rohkeasti lähestyä armollista Ju-
malaa, sillä Hän ei koskaan hävitä sitä toivoa, 
jonka hän itse on meissä sytyttänyt. 

Iloitsemme ystävistämme, kiitämme Jumalaa 
siitä, että voimme tukea toinen toistamme myös 
elämän vaikeina hetkinä. Rukoilemme Jumalalta 
lohdutusta kaikille niille, jotka ovat menettäneet 
läheisiään. Panemme toivomme iankaikkiseen 
elämään, jonka Hän on meille luvannut poikansa 
Jeesuksen Kristuksen kautta. 

JUMALA ON TURVANI 

Tahdomme toivottaa sinulle iloista ystävänpäivää! 

Edellisen ystäväkirjeemme lähetimme joulun 
alla joulukortin sijaan joulutervehdyksenä. 
Tämän kirjeen lähetämme sinulle ystävän-
päiväkortin ominaisuudessa. 

Tämä kirje on myös siitä historiallinen, että 
se on toistaiseksi viimeinen kirje, jonka me 
itse postitamme suoraan ystävillemme. Seu-
raavat kirjeet tulevat teille joko Pohjois-
Savon tai Uudenmaan Kansanlähetyksen 
kautta. Sähköpostitse välitettävät kirjeet tu-
levat jatkossakin suoraan meiltä.  

Muistutamme sinua siitä, että kaikki tä-
hänastiset kirjeemme ovat luettavissa ko-
tisivuillamme osoitteessa www.palmu.st. Jos 
haluat käydä lukemassa vanhoja kuulumisia 
ja katsomassa miltä lapsemme näyttivät 
vuosi sitten (Helen taisi silloin olla vasta ult-
ra-äänikuvassa), niin vierailepa kotisivuil-
lamme. 

Kiitos Sinulle siitä, että haluat olla mukana 
tekemässä lähetystyötä meidän kanssam-
me. Lähetyskäsky koskee meitä kaikkia; 
jotkut lähtevät itse, toiset toimivat lähettäjinä.

Ystävänpäivän kunniaksi ojennamme sinulle 
kimpun ruusuja runon saattelemana:  

 

YSTÄVÄLLE 

Ystävä on hyvä 
kuin onnenjyvä. 

Hän on kuin kuu, 
aina hymyssä suu 

 
Runo: Tannilan koulun 3.-4.lk tuotoksia v.2001 

Benjamin ja lumikasa 



 

 

Palmunen Sivu 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2½-vuotias esikoispoikamme hämmästyttää meitä vanhempiaan juttelullaan. 
Juuri tällä viikolla Benjamin ilmoitti leikkivänsä enkelin kanssa. Asako kysyi 
häneltä miltä enkeli näyttää; ”Enkeli on harmaa.” Enkeli on kuulemma myös 
mukava. 

Uuden vuoden tienoilla Benjamin sai elämänsä ensimmäisen oksennustaudin 
ja ihmetteli oksennettuaan: ”Minä syljin, anteeksi.” Kaikki muutkin perheenjä-
senet kävivät saman taudin läpi, Asako ja Lauri myös usean viikon pahan 
flunssan. Mutta nyt olemme taas terveitä.  

Kuvassa Benjamin näyttää montako vuotta hän on. Kesällä hän voi nostaa jo 
kolmannen sormen pystyyn. Kolmipyöräinen on yksi leikkisuosikeista. Benja-
min aloitti tammikuussa uuden harrastuksen, musiikkileikkikoulun eli muska-
rin. Kerran viikossa lauletaan ja leikittään muiden lasten kanssa. Lauluja sitten 
Benni lauleskelee kotona innokkaasti.  

Kirjaimia rallatellaan myös laulun tahdissa. Aamupuuro maistuu aina parem-
min, kun luetaan Aakkoskirjaa. Kirjan tekstit Benjamin osaa jo ulkoa. ”A – Aa-
veiden aamu alkaa aamulenkillä, …, P – Piparkakut ovat Pipsan herkkua, …, 
Ö – Ötökät höpöttävät jonottaessaan jäätelötötteröitä”. Myös japanilaisiin aak-
kosiin ”AIUEO” Benjamin on tutustunut japanilaisen videon avulla. 

Benjaminin pulinoita 

 

Helenin kurlutuksia… 
Kohta puolen vuoden ikään ehtinyt Helen-tyttönen iloitsee vanhempien ja 
isonveljen seurasta. Ilo on kyllä molemminpuolinen, sillä mikäs sen haus-
kempaa meistä muista, kun leikkiä kujertaa pikkuisen kanssa. Hymyn ja 
kurlutuksen lisäksi Helen välillä huutaa vaativasti, tarkoittaen yleensä sitä, 
että nyt on tylsää ja jonkun pitäisi tulla viihdyttämään häntä. Enimmäkseen 
itku lähinnä tarkoittaa sitä, että väsyttää. 

Helen on muutaman kerran kääntynyt vatsalta selälle ja toisinpäin, mutta 
ilmeisesti sellainen kääntyminen on pikkuneidille liian tylsää, sillä nyt keski-
tytään istumiseen. Syöttötuolissa Helen istuu mielellään, ja maistelee in-
nostuneena uusia makuja: perunaa, maissia, mango- ja persikkasosetta ja 
vauvan riisipuuroa.  

Kuten monet ovat huomanneet, seurakuntavierailuilla ja muissakin tilai-
suuksissa olemme olleet koko perheen voimin. Kahta pientä kun ei noin 
vain saa hoitoon. Lapset ovat ihmeen hyvin jaksaneet toisinaan hyvin pit-
kiäkin matkoja (Savoon n. 6 tuntia) ja tilaisuuksia. Välillä tosin käy niin, että 
toinen aikuisista roikkuu jossain aulassa huutavien ja väsyneiden lasten 
kanssa. Viimeksi Lauri oli Benjaminin kanssa kahdestaan Keravalla tilai-
suudessa. Kesken Laurin puheenvuoron Benjamin ilmoitti, että kakka tulee. 
Lauri lähti viemään poikaa vessaan ja seurakunta lauloi sillä välin virren. 
Sitten jatkettiin taas. Eli yleisö on myös varsin joustava! 

Muutama sana vanhempien kuulumisia 
Lapset joutuvat lähetystyössä usein vanhempien var-
joon. Yritämme tässä vaiheessa antaa heidän olla ystä-
väkirjeissämme hieman enemmän etusijalla. Tässä iäs-
sä he oppivat niin paljon.  

Asako iloitsee siitä, että saa rauhassa olla lasten kans-
sa kotona. Mukavaa piristystä tuo vierailut eri tilaisuuk-
sissa. Joskus tietysti vähän säälittää raahata pieniä lap-
sia tilaisuudesta toiseen, mutta onneksi yleensä on 
mennyt kaikki hyvin. Ja monissa paikoissa on myös 
ystävällisesti otettu huomioon pienet lapset. Kiitokset 
kaikille kärsivällisille vauvan pitelijöille! Välillä tosin ei 

väsyneelle enää kelpaa kukaan muu kuin äiti.  

Laurilla on keväältä suoritettuna vasta yksi tentti filoso-
fiaa ja yksi puheviestinnän intensiivikurssi. Seuraava 
tentti on heprean välikertaus. Lauri pyrkii rajoittamaan 
Helsingin matkat maanantaille ja tiistaille. Muina aikoina 
pitäisi lukea tenttikirjoja ja tehdä tehtäviä kotoa käsin. 

Hieman ennen joulua automme ajautui liukkaalla, lumi-
sella tiellä ojaan. Kiitämme Taivaan Isää siitä, että au-
ton kuski Asako ja kyytiläinen eivät vahingoittuneet on-
nettomuudessa. Yli kuukauden mittaisesta korjaamo-
urakasta selvisimme autovakuutuksen omavastuulla.  
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Japanin työalueen läheteistä 
Kansanlähetyksellä on tällä hetkellä Japanissa kuusi 
lähettiä: Jorma ja Lea Pihkala (+ Sinikka), Fukuya-
massa; Seppo ja Vuokko Vänskä, Ananissa; Henry ja 
Tuula Liivola, Nishinomiyassa. 

Pepi Sihvonen, joka on noin vuoden ajan ollut Suo-
messa kuntoaan kohentamassa, ei valitettavasti ter-
veydellisistä syistä pääse lainkaan palaamaan Japa-
nin työalalle. 

Jukka ja Helena Kallioinen ovat lähdössä huhtikuun 
alussa Japaniin alustavasti kahden vuoden työjaksol-
le. Kallioiset ovat olleet aikaisemmin Japanissa useita 
vuosia, joten he pääsevät aloittamaan työtä lyhyen 
kielikurssin jälkeen. Liivolat ovat taas kesällä palaa-
massa Suomeen, joten kokonaislähettimäärä pysyy 
samana. 

Meitä Palmuja ollaan lähettämässä Japaniin syys-
kuun alussa, mutta me menemme ensin kielikouluun. 
Asakolla on varsin vahva japaninkielen taito, mutta 
kyllä hänkin jonkin verran tarvitsee kielikoulua, var-
sinkin kirjallisen kielitaidon parantamiseen. Vaikka 
Laurilla on takana japanin kieliopintoja Kauppakor-
keakoulussa, tarvitsee hän noin kahden vuoden mit-
taisen kielikoulujakson päästäkseen kunnolla vauhtiin 
Japanissa. 

Harri ja Elina Huovinen, jotka olivat kanssamme lä-
hetyskurssilla, opiskelevat tämän kevään vielä teolo-
gisella linjalla Ryttylässä. He ovat näillä näkymin tu-
lossa Japaniin heti vuodenvaihteessa 2006.  

Lähetystyölle on edelleen Japanissa suuri tarve ja 
uusia lähettejä tarvitaan. Rukoillaan sekä lähettejä 
että varsinkin lähettäjiä Japanin työlle! 

Lähettäjien joukko kasvaa 
Jokohan meillä on riittävä määrä nimikkoseurakuntia? 
Ennestään olemme kertoneet kirjeissämme Alavan, 
Meilahden, Männistön ja Nilsiän seurakunnista. Viime 
kirjeessä vähän vihjasimme ja nyt voimme jo nimelläkin 
mainita Kirkkonummen ja Loviisan seurakunnat. Ja 
ihan uutena tämän vuoden puolella selvinneenä on 
Karttulan seurakunta.  

Karttula on meille siitä tuttu seurakunta, että Lauri on 
asunut Karttulassa ala-asteikäisenä pariin otteeseen. 
Tämän lisäksi, olemme tavanneet toisemme ensimmäis-
tä kertaa juuri Karttulassa joskus kolmivuotiaina. Meillä 
on siis pitkä historia Karttulan kanssa. 

Kaiken kaikkiaan on ollut erittäin hienoa tavata eri puolil-
la Suomea teitä lähettäjiä! Osa on vanhoja tuttuja, osa 
taas aivan uusia tuttavuuksia. Tätäkin kirjettä on nyt 
saamassa moni uusi ”ystävärengaslainen”. Lämpimästi 
tervetuloa mukaan! Lähettäjiemme tapaaminen rohkai-
see meitä paljon, sillä koemme, että emme ole yksin 
tekemässä lähetystyötä, vaan meillä on kokonainen 
joukko ystäviä tukemassa meitä.  

Luultavasti tämä kevät tulee menemään nopeasti. On 
pitänyt jo suunnitella rokotusasioita ja miettiä muitakin 
käytännön asioita. Pian on ensimmäinen matkaan-
siunaaminen nimikkoseurakunnassa. Lähtömme tulee 
yhä konkreettisemmaksi. Se herättää myös surun tun-
teita, kun tietää, että useita rakkaita ihmisiä ei tule nä-
kemään pitkään aikaan.  

Lauri tulee kiertämään maalis-toukokuussa Uudenmaan 
sekä Pohjois-Savon alueella kokopäiväisesti(iltaisesti). 
Asako ja lapsetkin tulevat varmasti välillä mukaan, sen 
verran kuin lapset jaksavat. Pidemmät, useamman päi-
vän mittaiset matkat, jäävät kyllä Laurin vastuulle. 

Lähettisihteerimme P-Savossa 
Laurin veli Jouni ja hänen vaimonsa Vappu ovat ystä-
vällisesti lupautuneet toimimaan meidän lähettisihtee-
reinämme Pohjois-Savon Kansanlähetyksen alueella. 

Jouni ja Vappu asuvat kahden lapsensa, Lyydian ja Hil-
dan, kanssa Karttulassa, joten olemme varmaan monel-
la Pohjois-Savon matkalla yötä heidän luonaan. 

Ystävärenkaaseen liittyvissä asioissa – osoitteenmuu-
tokset, uudet jäsenet (sinäkin voit olla myös kutsumassa 
uusia jäseniä mukaan renkaaseen), kuulumiset – voit 
olla yhteydessä Jouniin ja Vappuun. Kotisivujemme 
kautta olevan lomakkeen avulla nämäkin asiat hoituvat 
helposti ja nopeasti myös netissä. 

Yhteystiedot: Jouni ja Vappu Palmu 
  Opintie 5, 72100 KARTTULA 
    
  050-4059762 (Vappu)  

Tulevia vierailuja 
- 27.2.2005 

Matkaansiunaaminen; Alavan seurakunta 

- 11.-12.3.2005 
Lähetysseminaari Ryttylässä 

- 16.3.2005 
Sanan ja rukouksen ilta; Loviisa 

- 20.3.2005 (Palmusunnuntai) 
Matkaansiunaaminen; Nilsiän seurakunta 

- 10.4.2005 
Karttulan seurakunta 

- 15.5.2005 
Matkaansiunaaminen; Männistön seurakunta 

- 14.8.2005 
Matkaansiunaaminen; Kirkkonummen srk. 
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- Laurille ja Asakolle  
sanoja jaettavaksi  
tilaisuuksissa, että 
osaisimme pitää  
Jumalan Sanaa esillä  

Iloiten kiitämme: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin ja Helen 

PALMU 

POSTIOSOITE: 
Punkankuja 6 as. 4 
12310 RYTTYLÄ 

 
PUHELINNUMEROT: 
040-709 8495 (Lauri) 
040-559 9589 (Asako) 

019-757 112 (koti) 
 

SÄHKÖPOSTIT: 

 
 

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

 
 

 

 

Taloudellisen tuen  
työllemme voi kanavoida 

Pohjois-Savon Ev.lut.  
Kansanlähetyksen kautta:  
 Nordea 107830-201938 tai 
Sampo 800019-1612060. 

Uudenmaan Ev.lut.  
Kansanlähetyksen kautta:  

Sampo 800015-1482203  

Viestiksi: Palmut sekä kotiseu-
rakuntasi nimi (kirkon lähetys-

kannatustilastoa varten). 

Voit tukea työtämme myös  
Alavan, Kirkkonummen,  

Loviisan, Meilahden, Männistön, 
Nilsiän seurakuntien kautta. 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Ystävistä 

- Hyvistä tapaamisista eri puolilla Suomea 

- Hyvästä mielestä lähdön lähestyessä 

- Ihanista lapsistamme 

- Innostusta lähettäjille  
nyt kun yhteinen 
tehtävä on aluillaan  

- Lapsille jaksamista  
tilaisuuksissa olemiseen 

Iloista 
ystävänpäivää, 

 

Kuulumalla ystävärenkaa-
seemme Sinäkin olet mu-
kana lähetystyössä.  

Kirjoitamme ystävären-
kaallemme säännöllisesti 
ystäväkirjeen, jossa ker-
romme kuulumisia opiske-
lusta, lähetystyöstä ja 

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

Ystävärenkaaseen voi 
kuulua myös ilman talou-

dellista sitoutumista. Toi-
vomme kuitenkin, että 
renkaaseen liityttyäsi ky-
selet Jumalan edessä 
omaa paikkaasi ja tapaasi 
toimia lähettäjänä.  

Meistä olisi myös mukava 
kuulla Sinun kuulumisia! 

Serkukset Hilda (10 kk), Benjamin (2½ v.), Lyydia (2½ v.) ja Helen (6 kk)  
 Pohjois-Savon Kansanlähetyksen vastuunkantajakoulutuksessa 29.1.2005. 


