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Asako, Lauri ja Benjamin Palmun ystäväkirje 

”Kevään kirkas päivän paiste
 kylmää maata lämmittää. 
 Päivänpaisteen lämpimässä
 sulanut on lumi, jää.  

Kevättuuli keveästi 
koivunoksaa keinuttaa. 
Kohta koivun oksallakin 
muuttolintu sirkuttaa. 

Taivaan Isän ihmetöitä 
kaikkialla nähdä saan. 
Kiitos, Isä, keväästä! 
Se minutkin sai laulamaan.”

- Leena Leppänen 

Hyvä ystävä- 
joukkomme! 

Keväiset terveiset opiskelun parista 

Kevät on edennyt tänne 
Ryttyläänkin. Pihaltamme 
ovat lumet sulaneet; kroo-
kukset ja tulppaanit sen 
sijaan puskevat varsiaan 
terhakkaasti näkyville. 

Kummasti mielikin piris-
tyy, kun aurinko paistaa ja 
lämmittää. Näin keväisin 
sitä saa aina ihmetellä 
sitä, kuinka hienosti Luo-
jamme on järjestänyt 
luonnon ja sen kaikki osa-
alueet! 

Tammikuussa alkanut 
lähetyskurssi on edennyt 
jo niin pitkälle, että varsi-
naista lähiopiskelujaksoa 
on jäljellä enää viitisen 
viikkoa. Tämä ei tosin 
merkitse sitä, että opin-
tomme loppuisivat ke-
sään. Tarkoitus on, että 
kesäkuussa opiskelemme 

kukin henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman tah-
tiin, samoin elokuussa. 
Heinäkuussa saamme 
viettää kesälomaa, paitsi 
että Kansanlähetyspäivillä 
ja Nuorten Kesässä 
olemme toki mukana.  

Maalis-huhtikuun opinto-
jaksoilla olemme opiskel-
leet mm. missiologiaa, 
Ilmestyskirjaa, sielunhoi-
toa vieraassa kulttuurissa, 
sekä Jesajan kirjaa.  

Muiden lähetysjärjestöjen 
lähetyskandidaattien 
kanssa olemme yhdessä 
tutustuneet juutalaisuu-
teen, islamiin ja buddha-
laisuuteen. Vierailimme 
Helsingissä synagogassa, 
moskeijassa sekä Zen 
Buddha –keskuksessa eri 
opintopäivinä.  

Asako osallistui myös 
Muppet-nukkekurssille, 
jossa valmistettiin iso kä-
sinukke. Nukkea voi sitten 
hyödyntää pyhäkouluissa 
ja lastenleireillä. ”Vielä 
kun oppisi vatsastapuhu-
mista…”, naureskeli Asa-
ko. 

Opiskelu on siis ollut mo-
nipuolista ja mielenkiin-
toista. Tekemistä on riittä-
nyt. Oppituntien lisäksi 
erilaiset ryhmätyöt sekä 
muut kirjalliset työt ja esi-
telmät ovat teettäneet työ-
tä.  

Lauri on myös ahkerasti 
opiskellut Uuden Testa-
mentin kreikkaa yliopistol-
la Helsingissä. Lopputentti 
on nyt suoritettu ja Lauri 
voi ryhtyä suunnittele-
maan kesäopintojaan.  ■
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Meitä kiinnostaa myös 
kovasti se, mitä sinulle, 
rakas ystävämme, kuuluu! 

Kiitos kaikille ystäville, 
jotka olette täällä Rytty-
lässä pistäytyneet luo-
namme, soitelleet ja kirjoi-
telleet viestejä! Monen 
teistä luona olemme me-
kin olleet kylässä. Nyt kun 
vielä olemme Suomessa, 
täytynee nauttia ystävien 
seurasta oikein ”varas-
toon.”   

Itse olemme voineet var-
sin hyvin. Etusivuun viita-
ten voidaan sanoa, että 
vaikka Asakon vatsasta-
puhumisen taito on ole-
maton, on vatsan tämän 
hetkinen asukas sen si-
jaan ryhtynyt viestittä-
mään olemassaolostaan 
reippailla potkuilla. Lauri-
kin on jo tuntenut potkuja 
kädellään. Benjamin ei 

Mitä muuta meille kuuluu opiskelun lisäksi? 

 

taida olla asiasta vielä 
kovinkaan kiinnostunut. ☺
Uusi vauvamme syntyy 
siis elokuun puolessa vä-
lissä, jos Herra suo.  

Maaliskuussa saimme 
Japanista Asakon äidin 
Lean ja isosiskon Sinikan 
vieraiksemme reiluksi 
kahdeksi viikoksi. Mum-
molle ja tädille taisi olla 
mukavaa nähdä taas Ben-
jaminia ja Benjamin taas 
tuntui nauttivan täysin 
siemauksin mummon 
huomiosta.  

Oli mukava kuulla tuoreita 
Japanin terveisiä. Samalla 
oli hyvä tilaisuus kysellä, 
minkälaista lähetystyö on 
Japanissa tänä päivänä. 
Jälleen kerran sai todeta, 
että helposta työstä ei ole 
kyse. Onneksi emme ole 
omin voimin työhön-
menossa, vaan itse Tai-

vaallisen Isän suojeluk-
sessa ja varustamina. 
Myös teillä, ystävät, on iso 
rooli tulevassa tehtäväs-
sämme. Ilman teidän esi-
rukoustanne ei työ ole 
mahdollista. 

Pääsiäistä vietimme ihan 
kotosalla täällä Ryttylässä 
leppoisissa merkeissä. 
Vuosi sitten pääsiäisenä-
hän olimme Etiopiassa ja 
oli hauska muistella ky-
seistä matkaa. Siellä ovat 
edelleen Laurin vanhem-
mat. Benjaminin mummot 
ja vaarit ovat siis kaikki 
kohtuullisen pitkän mat-
kan päässä! Varsinkin 
juhlapyhinä kaipaa heitä. 

Kuten arvata saattaa, 
Benjamin kasvaa ja kehit-
tyy koko ajan, meidän 
vanhempien mielestä tie-
tysti vallan esimerkillisesti! 
Puhetta tulee jo kovaa 

vauhtia, muutaman sanan 
lauseitakin tulee jo suus-
ta. Itseään Benjamin kut-
suu ”Penniksi”, joka on 
pikku hiljaa vakiintunut 
myös jonkinlaiseksi lem-
pinimeksi, P:llä tai B:llä, 
kuinka vain.  

Taitaapa ns. tahtoikäkin 
tehdä tuloaan. Viime viik-
koina lähes kaikki, mitä 
ehdotetaan saa tiukan 
vastauksen: ”ei!”  

Lumet ovat sulaneet, jo-
ten Benjaminin rak-
kaat ”lumityöt” ovat nyt 
jääneet pois. Sen sijaan 
hiekkalaatikolla leikkimi-
nen taitaa olla aivan yhtä 
hauskaa pikku-miehelle. 
Suurta iloa tuottaa myös 
äidin pyöräntarakalla is-
tuminen. Tällöin Benjamin 
vahtii tarkasti, että myös 
äidillä ja isällä on pääs-
sään kypärä.  ■ 

Asako, Lauri ja 
Benjamin 
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Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Hyvästä ja läheisestä 
yhteydestä muiden lähe-
tyskandidaattien kanssa

- Olemme oppineet paljon 
itsestämme, lähetystyös-
tä ja Raamatusta 

- Ylösnousemuksen ilosa-
nomasta ja syntien an-
teeksiantamuksesta 

Iloiten kiittäkää: 

- Terveyttä sekä Asako-
äidille että masussa kas-
vavalle lapselle  

- Lähettävien Kansanlähe-
tyspiirien ja nimikkoseu-
rakuntien löytymistä 

- Hyvän Jumalan johda-
tusta lähetyskurssimme 
loppuvaiheisiin 

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 kuulu-
minen ei sido sinua mihin-

kään. Toivomme kuiten-
kin, että renkaaseen liityt-
tyäsi kyselet Jumalan 
edessä omaa paikkaasi ja 
tapaasi toimia lähettäjänä. 

Meistä olisi myös mukava 
kuulla Sinunkin kuulumisia 
välillä! 

Aurinkoista kevättä  
teille toivottaen,  
 

Rukoilkaa siis: 


