
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Joulukuu 2003 
Kirje 1 Palmunen 

Muutoksen  
vuosi 2003! 

 
• Lähetyskurssille  

valinta! 
 
• Lauri opintovapaalle 
 
• Asako hoitovapaalle 
 
• Benjamin  

perhepäivähoitoon 
 
• Raamattuopinnot  

Kansanlähetys-
opistossa 

 
• Opinnot teologisessa 

tiedekunnassa 
 
 

Asako, Lauri ja Benjamin Palmun ystäväkirje 

"Älkää pelätkö! Minä 
ilmoitan teille ilosano-
man, suuren ilon koko 
kansalle. Tänään on teil-
le Daavidin kaupungissa 
syntynyt Vapahtaja. Hän 
on Kristus, Herra. Tämä 
on merkkinä teille: te 
löydätte lapsen, joka 
makaa kapaloituna sei-
messä." (Luukas 2:10-12)

Enkeli ilmoittaa: ”Odotus 
on ohi. Profeettojen en-
nustukset ovat täyttyneet. 
Teille on syntynyt Vapah-
taja, Jeesus Kristus!” 

Jouluinen tervehdys teille kaikille,  
rakkaat ystävät ja sukulaiset! 

Vuosi 2003 pähkinänkuoressa 
Vuosi 2003 on sujunut 
meillä monenlaisen muu-
toksen merkeissä.  

Alkuvuodesta Asako ja 
Benjamin saivat olla kuu-
kauden verran Japanin 
mummolassa. Tämä olikin 
Benjaminin ensimmäinen 
ulkomaanmatka lentoko-
neella. 

Huhtikuussa matkasimme 
sitten koko perheen voi-
min vuorostaan Etiopian 
mummolaan kolmeksi vii-
koksi. Kumpainenkin mat-
ka sujui hyvin ja saimme 
kokea ja nähdä paljon 
hienoja asioita. Taisivat 
mummot ja vaarit olla iloi-
sia vierailuistamme. 

 

Keväällä kävimme läpi 
hakuprosessin Suomen 
Ev.lut. Kansanlähetyksen 
lähetyskurssille ja touko-
kuussa saimme kuulla 
päässeemme vuonna 
2004 alkavalle Kansanlä-
hetysopiston lähetystyön-
tekijälinjalle. 

Samalla katsoimme par-
haaksi käynnistää valmis-
tautuminen lähetystyökou-
lutukseen aloittamalla 
raamattuopiskelu Kansan-
lähetysopistossa jo tänä 
syksynä.  

Lauri jäi Suomen Posti 
Oyj:n palveluksesta 2 
vuoden palkattomalle 
opintovapaalle ja Asako 
jatkaa vielä hoitovapaalla 

asiakastyytyväisyystutki-
muksia tekevästä TNS 
Gallup Oy Insight:sta. 

Nautimme Suomen harvi-
naisen lämpimästä kesäs-
tä kierrellen ystävien ja 
sukulaisten luona, minkä 
jälkeen olikin jo pakkaa-
misen aika. 

Muutimme elokuun lopus-
sa Ryttylään, jolloin myös 
Kansanlähetysopiston 
teologinen linja alkoi.  

Tämän lisäksi Lauri haki ja 
pääsi opiskelemaan teo-
logiaa Helsingin Yliopis-
toon. Lauri käykin kahdes-
ti viikossa Helsingissä 
opiskelemassa Uuden 
Testamentin kreikkaa.  
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Olemme varmaan kaikki 
kuulleet, että lähetystyön-
tekijöistä on pulaa. Joillain 
työalueilla lähetystyön 
jatkuminen näyttää epä-
varmalta, kun muutaman 
vuoden kuluttua ei ole 
enää työntekijöitä. Mistä 
saadaan uusia lähtijöitä 
kun nykyinen sukupolvi 
palaa Suomeen? 

Lähetystyötä ajatellen jo-
kaisen Jeesuksen opetus-
lapsen tehtävä on joko 
toimia lähtijänä tai lähettä-
jänä. Jeesuksen antama 
lähetyskäsky koskee siis 
yleisessä muodossaan 
kaikkia kristittyjä. 

Lähetystyön jatkuminen 
kutsuu uutta aktiivista läh-
tijäsukupolvea! Kun van-
hempamme ovat Juma-
laan luottaen uhranneet 
elämänsä Jumalan valta-
kunnan työlle, mikä tekee 

Lähetystyö rakentuu Jumalan huolenpidon varaan 

Marraskuussa Raamattu- 
ja Teologisen linjan opis-
kelijat lähtivät yhdeksi vii-
koksi Kansanlähetyspiirei-
hin aktiotyöhön.  

Lauri lähti 4 muun opiskeli-
jan kanssa Pohjois-
Pohjanmaan Kansanlähe-
tyksen vieraaksi. He vierai-
livat Rantsilan, Limingan ja 
Hailuodon ala-asteilla ker-
toen mm. lähetystyöstä. 

Asako jäi täksi ajaksi Ben-
jaminin kanssa Ryttylään. 
He osallistuivat rukoustii-
min toimintaan. Rukous-
tiimin tärkeä tehtävä oli 
rukoilla eri puolella Suo-
mea olevien aktiotiimien 
puolesta. 

Monenlaista toimintaa opiskelun ohella 

meistä erilaisia? "Satoa 
on paljon, mutta sadon-
korjaajia vähän. Pyytäkää 
siis Herraa, jolle sato kuu-
luu, lähettämään väkeä 
elonkorjuuseen."(Mt 9:37-
38) Työ on vielä kesken, 
mutta Jumalan lupaus 
huolehtia omistaan ei ole 
muuttunut näiden kolmen-
kymmenen vuoden aika-
na. Uskallammeko siirtyä 
uraputkesta sadonkorjuu-
seen?  

Kun lähtijöitä on vähän, 
tämän pitäisi tarkoittaa, 
että lähettäjiä on vastaa-
vasti paljon. Miten lähettä-
jä pääsääntöisesti toimii? 
Lähettäjän tärkein tehtävä 
on rukoilla lähetin puoles-
ta. Toinen tärkeä tehtävä 
on uhrata säännöllisesti 
työn tukemiseksi. Kun ker-
ran lähettäjiä on suhtees-
sa enemmän, miten voi 
olla että vapaaehtoinen 

kannatus on vähentynyt? 
Eivätkö tulomme riitä kan-
nattamaan lähetystyötä? 
Luotammeko Jumalan 
huolenpitoon myös raha-
asioissa? 

Vuorisaarnassa Jeesus 
esittää meille asioiden 
tärkeysjärjestyksen. Mei-
dän ei tulisi kerätä maan-
päällisiä aarteita tai mu-
rehtia vaatetuksesta ja 
ruuasta. Tärkeintä on, että 
olemme Jumalan valta-
kunnan kansalaisia, Ju-
malan lapsia. 

Voimme jokainen kohdal-
lamme etsiä ja rukoilla 
löytääksemme oman teh-
tävämme lähetystyössä. 
Onko se lähtijän tehtävä 
vai lähettäjän tehtävä? 
Kummassakin tapaukses-
sa voimme täydellisesti 
luottaa Jumalan huolenpi-
toon.                         (LP)

Ryttylän Joulu 2003 – 
tapahtuma vietetään Kan-
sanlähetysopistolla 24.–
26.12.2003. Olemme lu-
pautuneet tapahtuman 
isännäksi ja emännäksi. 
Tiedossa on iloista yhdes-
säoloa kaikenikäisille jou-
lun sanoman, musiikin ja 
hyvän ruuan ääressä.  

Kansanlähetyksen nuori-
sotiimi järjestää vuoden-
vaihteessa Haaste -04 – 
tapahtuman. Vedämme 
yhden haastepajan: ”Mis-
sion from God - Seurakun-
ta koostuu erilaisilla lahjoil-
la varustetuista ihmisistä. 
Löydä paikkasi, lahjasi ja 
tule mukaan Jumalan kan-
san missioon.” 

Olemme myös laulaneet 
yhdessä kahden muun 
opiskelijan kanssa laulu-
kvartetissa. Esiinnymme 
Hausjärven seurakunnan 
tilaisuudessa tammikuussa 
esittämällä muutaman jou-
lulaulun. Lauri on basso ja 
Asako on soprano. 

Yritämme myös pitää huol-
ta fyysisestä kunnostam-
me. Pyöräilemme lyhyen 
koulumatkamme opistolle. 
Asako käy päivittäin puo-
len tunnin reippaalla käve-
lylenkillä. Laurin lenkit ovat 
valitettavasti enemmän 
epäsäännöllisiä. 

Viereinen teksti julkaistiin 
Uusi Tie –lehdessä 
24.9.2003. 

Tekstissä Lauri kuvaa var-
sin hyvin sitä pohdiskelua, 
jota olemme itse viimeisen 
vuoden aikana pohtineet.  

Tilanteessa, jossa lähtijöitä 
tuntuu olevan vähän, emme 
me voi jäädä istumaan pai-
koillemme. Rukoilemme, 
että Jumala voisi käyttää 
meitä oman valtakuntansa 
työn eteenpäin viemiseen! 

Meillä on molemmilla posi-
tiiviset muistot lähetyslap-
seudesta. Tämä helpottaa 
päätöstä lähteä lähetystyö-
hän ja vieläpä ottaa pieni 
Benjamin mukaan. 

Rukoilemme Jumalan joh-
datusta uudessa elämän-
vaiheessamme! 
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Opiskelu on ollut moni-
puolista ja mielenkiintois-
ta. Luennoilla on käyty läpi 
mm. seuraavat Raamatun 
kirjat: Job, Ruut, Sakarja, 
Johanneksen evanke-
liumin alku- ja loppuluvut, 
Korinttilaiskirje, Matteuk-
sen evankeliumi ja Tessa-
lonikalaiskirjeet. Tämän 
lisäksi olemme opiskelleet 
dogmatiikkaa, her-
meneutiikkaa, eksegetiik-
kaa ja sielunhoitoa. 

Olemme tutustuneet mo-
niin mukaviin ihmisiin tääl-
lä ja nyt sitten odottelem-
me jo innolla tammikuun 
varsinaisen lähetystyönte-
kijälinjan alkamista. Näillä 
näkymin kurssille tulee 
yhteensä 9 aikuista. 

Opiskelua uudella paikkakunnalla 

Benjaminin elämä keskit-
tyy seuraaviin sanoihin, 
joita hän toistelee usein: 

- äiti, isi 

- rätti; rakas uni- ja turva-
riepu 

- kekki, pulla, kakku; toi-
veikkaasti lausuttuina 

- ihhahhaa; musiikki on 
rakasta, varsinkin tämä 
lastenlaulu 

- täti; erityisesti silloin kun 
ovikello soi, ja kun sieltä 
useimmiten ilmestyy Hele-
na-täti tai Sampo-eno 

- tittu; kaikenkokoiset tai-
vaan linnut ilahduttavat 
pientä miestä 

- pittää; piirtäminen on 
yksi mielipuuhista 

“Äiti, isi, kato, tittu…” 

“Huomaamme päivit-
täin, kuinka pieni poi-
kamme oppii uusia asi-
oita.” 

Ryttylä sijaitsee n. 10 ki-
lometriä Riihimäeltä koilli-
seen E12 ja 54 -teiden 
välimaastossa. Ryttylässä 
on myös rautatiepysäkki, 
jossa Helsinki-Tampere 
kaupunkijuna pysähtyy 
muutaman kerran päiväs-
sä. Tervetuloa kylään! 

Pieneen maalaiskylään oli 
helppo muuttaa, kun ystä-
viä ja sukulaisia on täällä 
jo valmiiksi ja asua 
saamme Asakon van-
hempien asunnossa hei-
dän ollessaan Japanissa.

Asumme rivitaloasunnos-
sa noin kilometrin päässä 
varsinaisesta Lähetyskes-
kuksesta, jossa pidetään 
kaikki luennot. 

Lauri ajaa maanantaisin ja 
keskiviikkoisin Riihimäen 
rautatieasemalle, josta 
hän pääsee mukavasti R-
junalla Helsinkiin kreikan 
kielen luennoille. Juna-
matkan aikana on hyvä 
lukea tenttikirjoja ja val-
mistautua luennoille. 

- kato; mitä milloinkin olisi 
syytä katsoa, varsinkin 
Benjaminin voimistelu-
näytöstä 

- pim pim pim; kun ruoka 
tai puuro lämpenee mik-
rossa 

- paataa; Benjamin rakas-
taa kaikenlaisten nappu-
loiden ja katkaisimien pai-
namista 

- potta; potalla on mukava 
istua, kun äiti ja isi lukevat 
kirjoja pojalle 

Yllämainittujen lisäksi Ben-
jaminin sanavarasto tuntuu 
ainakin meistä vanhem-
mista varsin runsaalta. 
Huomaamme päivittäin, 
kuinka pieni poikamme 
oppii uusia asioita.  

Syöminen onnistuu jo 
omalla lusikalla melko hy-
vin ja Benjamin maistelee 
varsin ennakkoluulotto-
masti erilaisia ruokia. 

Öisin Benjamin nukkuu 
heräilemättä, kerran päi-
vässä myös puolentoisto-
tunnin torkut.  

Benjamin on ollut syys-
kuusta perhepäivähoidos-
sa erään tädin luona täällä 
Ryttylässä ja on viihtynyt 
siellä hyvin. Hoitotädillä on 
hoidettavaan Benjaminin 
lisäksi yksi 3-vuotias tyttö 
ja kolme 4-5-vuotiasta poi-
kaa. Hoitopaikka on noin 
puolen kilometrin päässä 
kodistamme. Hoitopäivän 
pituus on keskimäärin 6,5 
tuntia. 

 

Syysmaisema asuntomme ikkunasta 

Yleensä haemme Benja-
minin hoidosta yhdessä, 
mutta Laurin Helsinki-
päivinä Asako hakee Ben-
jaminin yksin. Lauri ehtii 
useimmiten takaisin en-
nen kuin Benjamin menee 
yöpuulle. 
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Helpoin tapa liittyä ystävä-
renkaaseen on vierailla 
kotisivuillamme ja täyttää 
siellä oleva ystävärengas-
lomake! Voit myös ilmoit-
taa yhteystietosi suoraan 
Asakolle tai Laurille. Toi-
vomme, että ilmoitat aina-
kin seuraavat tiedot: 

Joulukortin asemasta lä-
hetämme tänä vuonna 
tämän ystäväkirjeen ystä-
villemme ja sukulaisille.  

Mikäli haluatte jatkossa 
vastaanottaa myös mei-
dän ystäväkirjeemme, niin 

Tästä joulutervehdyksestä… 

Liity ystävärenkaaseemme! 

Kuulumalla ystävärenkaa-
seemme Sinäkin pääset 
mukaan lähetystyöhön.  

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

Tarkempaa tietoa ystävärenkaan toiminnasta 

Asako, Lauri ja 
Benjamin 

PALMU 

POSTIOSOITE: 
Punkankuja 6 as. 4 
12310 RYTTYLÄ 

 
PUHELINNUMEROT: 
040-709 8495 (Lauri) 

040-559 9589 (Asako) 
019-757 112 (koti) 

 
SÄHKÖPOSTI: 

 
 

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

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

postia joko sähköpostin tai 
kirjeen välityksellä! 

Toivomme, että mahdolli-
simman moni teistä halu-
aa lukea kirjeitämme 
myös jatkossa! 

pyytäisimme Teitä ilmoit-
tamaan siitä meille. 

Tulemme jatkossa lähet-
tämään ystäväkirjeen vain 
niille henkilöille, jotka ovat 
ilmoittaneet halukkuuten-
sa vastaanottaa meiltä 

 

- Nimi 
- Postiosoite 
- Sähköpostiosoite 
- Haluatko paperiversion 
  vai sähköpostiversion  
  kirjeestä 

lusta/ lähetystyöstä/ per-
heestämme. Kirje tulee 
ystävärenkaan jäsenille 
postitse tai sähköpostilla. 
Kaikki kirjeet ovat myös 
luettavissa kotisivuillam-
me!  

Lähetysrenkaaseen kuu-
luminen ei sido sinua mi-
hinkään. Toivomme kui-
tenkin, että renkaaseen 
liityttyäsi kyselet Jumalan 
edessä omaa paikkaasi ja 
tapaasi toimia lähettäjänä.


