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Yhdessä saman työn äärellä, tekniikka mahdollistaa uutta!
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Helmikuun alussa sain olla jo toista kertaa 
järjestämässä Japanin lähettien ja heidän 
lähettäjiensä Teams-tapaamista. iloitsen 
siitä, että nyt olen entistä tiiviimmin 
tekemässä työtä yhdessä Kansanlähetyksen 
lähettäjäyhteyksien koordinaattorin Hanna-
Mari-Vuorisen kanssa. Hanna-Mari on meillä 
se, joka parhaiten tietää mitä eri seurakunnille 
kuuluu ja mitä uusia sopimuksia saadaan olla 
tekemässä.
    Kokeilimme tälläistä virtuaalista tapaamista 
ensimmäisen kerran joulukuun alussa. Silloin 
paikalla oli nimikkoseurakuntien edustajia 
ja kaikki Japanissa ja kotimaassa lähtöä 
odottavat tai juuri kotimaahan palanneet 
lähetit. Helmikuussa kutsuttujen joukko 
laajeni koskemaan myös kansanlähetyspiirejä. 
Yhdessä vietimme hetkisen, jossa kukin lähetti 
esitteli omaa työtään ja toimintaansa, kertoi 
ajankohtaisia kuulumisiaan, ja lopussa meillä 
oli varsin syvällistä pohdintaa lähetystyöstä 
Japanissa. On aivan upeaa olla mukana 

isompaa kokonaisuutta. Uskon myös, että 
osallistujat saivat laajemman kuvan Japanin 
lähetystyöstä mitä olisivat muuten vain yhden 
nimikkolähetin kautta saaneet.
  Seuraava Japanin lähettien ja lähettäjien 
yhteinen iso Teams-tapaaminen järjestetään 
syksyllä. Ehkä siihen mennessä Rantamäen 
Joanna ja Petteri ovat vihdoin päässeet 
maahan.

Japanilainen gospeljumis
Helmikuun ensimmäisenä sunnuntaina 
vietimme Ryttylässä jumalanpalvelusta 
japanilaisittain. Sain olla saarnaamassa 
ja Asako säesti. Tippa tuli silmäkulmaan, 
kun muistui mieleen, että juuri tällä 
tavalla me sunnuntaisin Nishinomiyassa 
kokoonnuimme yhteen seurakuntana. 
Samassa yhteydessä meillä oli Rantamäen 
pariskunnan matkaansiunaaminen.  Ehkä 
maaliskuussa koittaa vihdoin matkapäivä!

Tämänlaisessa talven ihmemaassa Asako ja minä käymme lähes joka päivä kävelyllä. 
Keravajoen vartta kulkee mukava reitti lyhyelle tai vähän pidemmälle lenkille.
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Lähetystyötä Japanissa voit tukea seuraavien seurakuntien kautta: Töölö, Tampereen Harju, Kirkkonummi, Noormarkku, Ulvila,  
Kuopion Alava, Kallavesi, Männistö, sekä Järvi-Kuopio kautta. Taloudellisen tuen lähetystyölle voit myös kanavoida Helsingin  
Kansanlähetyksen: FI33 8000 1001 5582 47, 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!

       LAURI 
       PALMU

Postiosoite:
Opistotie 1, 
12310 RYTTYLÄ

Puhelinnumero:
+358 44 321 7952

Sähköposti: 
etunimi.palmu@sekl.fi

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

Tämäkin kirje
löytyy netistä! 

Lumisin terveisin,

Iloiten kiitämme Taivaan Isää:

Rukoilkaamme yhdessä:

Aluekoordinaattori-Lauri

• Näyttää siltä, että Japani olisi avaamassa 
rajojaan maaliskuussa.

• Mahdollisuus kertoa lähetystyöstä eri 
paikoissa ja eri välinein.

• Korona-pandemia ei ole pysäyttänyt 
lähetystyötä.

• Perheen opiskelijoiden opinnot ovat 
edenneet suunnitellusti!

• Viisumihakemusten käsittelyä odottavat 
työntekijät.

• Koronapandemian hellittämistä sekä 
täällä että maailmalla

• Viisautta pitää lähetystyötä esillä 
rohkaisevasti ja yhteistyötä korostaen

• Japaniin lähtöä odottavat Joanna, 
Petteri, Airi, Hannu ja Helena.

• Tuleva vierailu Vantaankosken 
seurakunnassa. Messu ja 
lähetystilaisuus. Yhteistä intoa ja iloa 
lähetyksen hyväksi.

• Viisautta ajankäytön suunnitteluun sekä 
myös ennen kaikkea myös työntekijöiden 
ajankäytön ohjaukseen. Että arkikin voisi 
olla iloinen ja innostava asia!

Matka syntymämaahani
Maaliskuun 18.-29. päivä olen 
lentämässä kohti Etiopiaa yhdessä 
Kansanlähetyksen pitkä-aikaisen 
etiopianlähetin Aki Tuppuraisen, sekä 
kummilapsityön koordinaattori Mika 
Lehtisen kanssa. Tapaamme matkan 
aikana Etiopian luterilaisen Mekane 
Yesus -kirkon johtoa Addis Abebassa ja 
Jimma Bethel hiippakunnassa. Samalla 
minulla on mahdollisuus tutustua 
kummilapsityöhön, sekä käynnissä 
olevaan monitoimikeskuksen 
rakennusprojektiin Jimmassa.

Vantaankosken seurakunta
20.2. sunnuntaina olen saarnaamassa 
Vantaankosken seurakunnan 
messussa. Jumalanpalveluksen 
jälkeen pidämme lähetystilaisuuden, 
jossa on tarkoitus puhua enemmän 
Kansanlähetyksen työstä maailmalla.
Bulgariassa  Messu alkaa klo 10:00, 
pääsetkö mukaan? Sinne saa tulla 150 
henkeä. Nähdään siis siellä!

Israel-päivät syyskuussa
Aluekoordinaattorina pääsen myös 
suunnittelemaan tapahtumia tänne 
Ryttylän lähetyskeskukseen. Juuri 
nyt työn alla on pohtia syyskuun 
viimeisenä viikonloppuna järjestettäviä  
Israel-päiviä. Viikonloppu on 
perinteinen Israelin ystäviä kokoava 
tapahtuma, joka kokoaa yhteen 
kristittyjä yli tunnustuskuntarajojen. 
Toiveena on rakentaa tapahtuma joka 
kokoaisi yhteen eri ikäisiä, sinkuista 
lapsiperheisiin, nuorista senioreihin. 
Rukoilethan suunnittelutoimikunnan 
puolesta kun yritämme rakentaa 
mahdollisimman mielenkiintoista 
ohjelmaa. Ja merkitse kalenteriisi 23.-
25.9.2022. Tervetuloa mukaan!!!

Kuntoa kohottamassa
Vuodenvaihteessa lenkit jäi oudon 
sairastelun (ei todettu koronaa) takia 
melkein kuukaudeksi väliin. Yritän 
nyt sitten nauttia juoksulenkeistä 
ihanassa talvisäässä. Hieman erilaista 
juosta piikit jalassa Suomessa kuin 
mitä se oli Japanissa. Ei muuta kuin 
kuntoa kohottamaan seuraavaa 
varainkeruujuoksua varten.

Negatiivinen testitulos on 

kuitenkin positiivinen asia!


