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Kirje 38

Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje 

Talviset terveiset! 
 
Japanin talvi on kylmimmillään, mutta jo 
alkavat ensimmäiset ume-luumupuut availla 
nuppujaan. Kevät siis lähestyy. Sakurapuut 
kukkivat kyllä vasta huhtikuun puolella. 
Siihen asti on aika vilpoista, ainakin 
sisätiloissa. Kylmimpinä aamuina olemme 
mitanneet aamuisin huoneistamme sellaiset 
kolme plus-astetta. Mutta kun 
kerosiinilämmittimen pistää päälle, niin 
saamme yhden huoneen 20-asteiseksi. 
Lisäksi sähköllä lämpenevä matto 
olohuoneen lattialla on suosittu 
köllimispaikka.  

Kiitokset muuten joulumuistamisesta! Joulun 
aika meni mukavasti; eri tapahtumissakin oli 
väkeä. Uudenvuoden päivänä Asakon isällä 
Jorma Pihkalalla oli eläkekahvit, joihin pääsi 
Lea-äitikin Suomesta mukaan. Eipä Jormalla 
tosin taida työt loppua laisinkaan. 

Erityinen juhlapäivä meillä oli 19.12, kun 40-
vuotias rouva M. kastettiin 
joulujumalanpalveluksessa. Todistuksessaan 
hän kertoi, kuinka Jumala oli johdattanut 
askel kerrallaan, hyvin lempeästi yhteyteensä. Sanan siemen oli ensi kertaa kylvetty, kun hän
oli käynyt kristillistä yliopistoa. Avioliiton ja lapsen saamisen myötä hän huomasi usein
muistelevansa niitä Raamatun lupauksia, joita oli opiskelijana kuullut. Hänellä oli kristitty
ystävä, jolta hän pystyi kysymään, mihin kirkkoon kannattaisi mennä. Ystävä selvitteli mm.
netin kautta asiaa ja arveli, että tuota lähellä olevaa luterilaista kirkkoa voisi kokeilla. Noin vuosi 
sitten rouva M. sitten ensi kerran saapui kirkkoomme ja alkoi käydä säännöllisesti poikansa
kanssa eri seurakunnan tilaisuuksissa. Viime syksynä hän omana syntymäpäivänään sitten
kertoi meille, että hän haluaa ottaa kasteen. Lauri aloitti hänen kanssaan kasteopetuksen, jossa 
he kävivät ahkerasti mm. katekismusta läpi. Kastepäivä oli todella suuri ilojuhla koko
seurakunnallemme ja tiedämme, että Taivaassakin riemuittiin. (AP) 

 

Alkuvuoden vipinää 
Asakon äiti pistäytyi Japanissa tammikuun alkupuolella, nyt taas Asakon sisko Helena on meillä 
käymässä Ryttylästä. Siinä välissä kävi vielä eräs Asakon vanha kirjekaveri ystävänsä kanssa
Japaniin tutustumassa. Viikonlopuksi odotamme vielä erästä pariskuntaa Suomesta, jotka ovat
lupautuneet pitämään minikonsertin kirkossamme.  Eli trafiikkia on pappilassa ollut näin vuoden
alussa. Mukavahan se on tavata pitkästä aikaa rakkaita ihmisiä ja ystäviä.  

Suuri helpotus varsinkin Laurille oli, kun 30.1. seurakunnan vuosikokous saatiin pidettyä. Paljon 
aikaa menikin siihen liittyvien asiapaperien laatimiseen tammikuussa. Ensi vuonna syntyvät 
vuosikertomukset, toimintasuunnitelmat ja budjetit japaniksi sitten ehkä jo vähän enemmän
rutiinilla. Itse kokous sujui hyvässä hengessä ja jätämme seurakuntamme Herramme käsiin 
täksikin vuodeksi. Rukouksemme on, että seurakuntalaiset juurtuisivat Jumalan Sanaan entistä
enemmän ja uusia ihmisiä voisi liittyä joukkoon. Vuoden 2011 toimintateemaksi valittiin Room
12:15 mukaan: ”Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa.”                                    (AP)
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Perheen kuulumisia 
Helmikuun tärkein päivä on tietysti Aimin 3-vuotissyntymäpäivä 6.2. Edellisenä lauantaina vietämme synttäreitä 
suomalaisjoukolla. Silloin on sattumoisin suomenkielinen ehtoollishartaus kirkollamme ja sen jälkeen sitten kiipeämme 
pappilan puolelle kakkukahveille. Kuopuksemme on kovasti jutteleva iloinen ja touhukas tyttö.  

6-vuotias Helen taas viettää viimeisiä kuukausiaan leikkikoulussa. Huhtikuun alusta hänellä alkaa jo ensimmäinen 
luokka. Kesään asti hän käy paikallista japanilaista alakoulua ja elokuusta näillä näkymin siirtyy samaan 
englanninkieliseen kouluun kuin Benjamin. Helen on reipas ja aktiivinen neiti. Pientä jännitystä on toki koulun 
aloittamisen suhteen.  

Benjamin sanoi näin puoli vuotta englanniksi koulua käyneenä, että ymmärtää nyt ”kaiken” koulussa. Eipä häntä enää 
tarvitse juurikaan auttaa läksyjen luvussa. Suomen kielikin tuntuu sujuvan. Benjaminista on tainnut tulla samanlainen 
lukutoukka kuin äidistään ja isästään tuossa iässä. Enid Blytonin Seikkailu-kirjoja on äitikin innostunut yhdessä 
Benjaminin kanssa lukemaan, Tinteistä nyt puhumattakaan.                                                                                      (AP) 

 
 
  Huom! Tähänastisissa kirjeissä on ollut vanha puhelinnumero tekstiviesteille! Kiitos kaikista viesteistä,  
  mutta valitettavasti ne eivät tulleet perille. Uusi oikea numero on nyt korjattu yhteystietolaatikkoon. 
  Tekstiviestejä voi siis lähettää Laurin kännykkänumeroon +81-80-3859-3769. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kyllä se kevät Suomeenkin joskus tulee, sitä odotellessa hyvää talvea! 

    

                                       

- Että seurakunnassamme ”iloittaisiin 
iloitsevien ja itkettäisiin itkevien 
kanssa”, eli Jumalan perheväkenä 
voisimme toinen toistamme 
rohkaista ja kutsua myös uusia 
joukkoomme. 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin, Helen ja Aimi 
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Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Rouva M:n iloinen kastejuhla 

- Onnistunut seurakunnan 
vuosikokous 
 
 

- Olemme olleet terveinä syksyn 
flunssien ja korvatulehdusten 
jälkeen 

- Uusista ihmisistä joita Jumala on 
johdattanut kirkkoon  

- Seurakunnan jäsenet, jotka eivät 
käy kirkossa, jotta he löytäisivät 
uudelleen seurakuntayhteyden. 

 
 
 

Työtämme Japanissa voit tukea nimikkoseurakuntiemme Alavan, Kalevan, Karttulan, Kirkkonummen, Loviisan, Meilahden, Männistön ja Nilsiän

kautta. Taloudellisen tuen työllemme voit myös kanavoida Helsingin Kansanlähetyksen: 800010-1558247 tai 572302-2183383 (Viite 22703) tai

Pohjois-Savon Kansanlähetyksen:  Nordea 107830-201938 tai Sampo 800019-1612060 tai Uudenmaan Kansanlähetyksen kautta: Sampo

800015-1482203. 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).


