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Montako kirjettä sadasta Sinä olet lukenut?

Yllä: Palmun perhe helmikuussa 2020.      Alla: Kirje numero 1.
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Tämä helmikuun kirje on juoksevalta 
numeroltaan sata. Ensimmäisen kirjeemme 
kirjoitimme joulukuussa 2003, kun olimme 
muuttaneet Ryttylään aloittaaksemme ensin 
opiskelut teologisella kurssilla ja seuraavana 
vuonna lähetyskurssilla. Kaikki nämä kirjeet 
löytyvät kotisivuiltamme www.palmu.st.
 Helmikuun ensimmäisenä sunnuntaina 
vietimme Nishinomiyan seurakunnassa 
vuosikokousta. Kävimme läpi 
viime vuoden toimintakertomusta 
ja hyväksyimme kuluvan vuoden 
talousarvion sekä toimintasuunnitelman. 
Seurakuntaneuvostoon valittiin yksi uusi 
henkilö, kolmekymppinen pienen lapsen 
äiti. Samassa kokouksessa seurakuntalaiset 
saivat kuulla, että syksyllä meidän 
työntekijätiimiimme tulee lisäksi norjalainen 
Nævdalin lähettiperhe. Syyskuusta ensi 
vuoden kesään meitä on siis kaksi perhettä 
työskentelemässä yhdessä Hirono-sensein 
kanssa täällä Nishinomiyassa. Aikamoisen 
harvinainen tilanne, kun Länsi-Japanin ev.lut. 

kirkolla ei ole tarpeeksi 
työntekijöitä, jotta joka 
seurakunnassa olisi edes 
yksi pappi. Toisaalta 
tällainen siirtymä-aika 
lienee tarpeen, sillä 
norjalainen perhe on 
vasta valmistumassa 
kielikoulusta. Voimme sitten yhdessä 
heidän kanssaan käydä läpi työtehtäviä ja 
valmistautua muutokseen.
   Seurakunta aloitti tänä vuonna toimintansa 
28. vuoden. Jäseniä on 53, mutta se ei ole
vielä sellaisessa taloudellisessa tilanteessa,
että voisi maksaa täyden palkan japanilaiselle 
pastorille. Siksi lähettiä vielä tarvitaan
(lähetin palkka maksetaan muualta). Hirono-
senseille maksettava rahallinen korvaus tulee 
sentään seurakunnan budjetista. Tarkoitus
onkin nostaa tätä korvausta vuosittain, jotta
muutaman vuoden sisään seurakunta voisi
vihdoin palkata oman työntekijän. Tässäpä
iso haaste seurakunnalle! (LP)
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Työtämme Japanissa voit tukea nimikkoseurakuntiemme Töölö, Tampereen Harju ja Tuomiokirkko, Kirkkonummi, Noormarkku, Ulvila,  
Kuopion Alava, Kallavesi, Männistö, sekä Järvi-Kuopio kautta. Taloudellisen tuen lähetystyölle voit myös kanavoida Helsingin  
Kansanlähetyksen: FI33 8000 1001 5582 47, Hämeen Kansanlähetyksen: FI71 5730 0820 0457 02, Pohjois-Savon  
Kansanlähetyksen: FI09 1078 3000 2019 38, Satakunnan Kansanlähetyksen: FI10 5700 0220 0055 91, Uudenmaan  
Kansanlähetyksen: FI48 8000 1501 4822 03 tai Suomen Kansanlähetyksen kautta: FI83 2070 1800 0283 25. Viitenumero: 22703. 

KIITOS tuestasi lähetystyölle! Tarvitsemme erityisesti rukoustukea. Lähetystyössä tarvitaan myös taloudellista tukea!

Asako ja Lauri
  PALMU

Postiosoite:
11-17 Kubo-cho,
Nishinomiya-shi, 
662-0927 JAPAN

Puhelinnumerot:
L +81-80-3859-3769
A +81-90-6413-7812

Sähköpostit: 
etunimi.palmu@sekl.fi

Internet-kotisivut: 
http://www.palmu.st/

Tämäkin kirje
löytyy netistä! 

Katse kohti seuraavaa satalukua! 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää:

Rukoilkaamme yhdessä:

Lämpimin terveisin,

Asako, Lauri, sekä lapset

• Varjeluksesta automatkoilla
• Mahdollisuudesta vierailla uusissa seura-

kunnissa yhdessä lasten kanssa
• Uskollisista esirukoilijoista Suomessa

• Tilavasta kodista ja lyhyestä työ- 
matkasta. Kirkolla asumisessa on  
omat hyvät puolensa.

• Kasvavasta työntekijätiimistä

• Varjelusta corona-virukselta. Täällä 
Japanissa on kirurgiset maskit ja käsidesi 
suurimmassa osasta kauppoja loppu.

• Vuoden 2020 toimintateema on 
“Olemme Jumalan perhettä - kutsutaan 
läheisiämme kirkkoon”. Rukoillaan siis, 
että seurakuntalaiset rohkaistuisivat 
kutsumaan muitakin ihmisiä kirkkoon!

• Seurakuntamme järjestää 
nuortentilaisuuden 15.3. sunnuntaina.

• Nævdalin perhe, joka aloittaa työn 
syyskuussa Nishinomiyassa.

• Japanin lähetystyöhön valmistautuvat 
uudet lähetit Yamaguchit ja Syrjätiet –  
jos Herra suo, he saapuvat tänne  
vuoden 2020 aikana.

Asako kertoo Suomesta Arashiman seurakunnassa. Seurakunnan evankelista 
Megumi Takahashi valmistui kaksi vuotta sitten Koben raamattukoulusta. 

Seurakunnassa palvelee myös norjalainen lähetti Inger Valbø.

 Vierailulla Shimanen läänissä
Viime sunnuntaina olimme Japaninmeren 
rannalla Shimanen läänissä. Siellä olimme 
ensin aamujumalanpalveluksessa Arashiman 
kirkossa. Lauri saarnasi, Asako ja Helen 
esittivät laulun japaniksi ja suomeksi ja 
jumalanpalveluksen jälkeisessä tilaisuudessa 
Asako esitteli Suomea kuvin ja sanoin. 
Seurakuntalaisilla on kokemusta norjalaisista 
läheteistä, mutta Suomesta he eivät tiedä 
paljoakaan.
   Sunnuntai-iltana vierailimme vielä Matsuen 
kirkossa, jossa oli englanninkielinen 
jumalanpalvelus. Tapasimme siellä 11 vuoden 
jälkeen Yoshinogawan seurakunnassa 
työskennelleen pastori Morin tyttären, joka 
on iältään meidän kahden vanhemman 
lapsen väliltä. Tilaisuuteen osallistui alueen 
yliopistossa vaihto-opiskelijoina olevia 
opiskelijoita eri maista sekä tietysti englantia 
opiskelevia japanilaisia nuoria. Asako ja 
Helen lauloivat, tällä kertaa myös englanniksi. 
Benjamin luki evankeliumitekstin ja Lauri 
piti saman saarnan kuin aamulla, mutta 
englanniksi.

Paluumatkalla saimme nauttia 
hetkellisesti Japanin talvesta, kun 
köröttelimme lumiketjujen kanssa 
lumipyryssä pikatiellä. Emme 
yleensä tarvitse talvirenkaita, joten 
tällaisessa tilanteessa vaaditaan 

lumiketjuja, jos haluaa pikatiellä 
ajaa. Samalla paluumatkalla 
kävimme myös tapaamassa 
Kylväjän lähettejä Perendin 
perhettä Okayamassa. Mahtava 
reissu siis! (LP) 


