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Joulukuu 2004
Kirje 6Palmunen 

Asako, Lauri, Benjamin ja Helen Palmun ystäväkirje 

”Jouluvalot syttyy ikkunaan 
Monet miettii joululahjojaan. 
Kuinka helposti nyt tärkein aivan unhoon jää, 
että luonamme on Joulun Lapsi tää. 

Valon liekki pienen kynttilän 
Säteensä luo läpi hämärän, 
niin tuo Joulun Lapsi maailmaamme valkeuden,
jossa kaikki voivat löytää hyvyyden. 

Jeesus, seimes luona miettien 
ymmärtää voin suuren totuuden: 
Kuinka toisenlainen oiskaan maailmamme tää, 
jos sais rakkautesi meidät yhdistää. 

Lapsi Joulun 
Rakkautesi lämpö täyttää maan 
Lapsi Joulun 
Sydämeeni jääthän asumaan” 

Leevi Launonen

Jouluiloa teille,  
rakkaat ystävät! 

Mistä sitä jouluiloa sitten löytyy? 

Kovin monen joulu ei ole sitä, mitä se esi-
merkiksi kuvalehtien sivuilla näyttää olevan: 
iloisia ihmisiä, piparien tuoksua, runsaita 
ruokapöytiä, täydellisiä joulukoristeluita, lo-
putonta rauhaa ja harmoniaa…   

Tilanne voi olla vaikka se, että joulun aika 
kuluu perheenjäsenten riidellessä, raha ei 
riitä kunnon lahjoihin, emäntä on loppuun 
palamisen partaalla kaikesta jouluvalmiste-
lusta tai sitten joulu on lohduttoman yksinäi-
nen, kun ei ole ketään, jonka luokse voisi 
mennä.  

Tai voi tilanne olla myös se, että joulu suo 
odotetun lepohetken syksyn työhön ja saa 
viettää leppoisaa aikaa läheisten kanssa, 
vaikka nyt joskus hermot vähän kiristyisivät-
kin kaikesta touhusta.  

Oli joulusi sitten millainen tahansa, ei se 
muuta ensimmäisen joulun tapahtumia. Ta-
pahtunut tosiasia on, että maailmaan syntyi 
Vapahtaja. Hän syntyi pienen vauvan hah-
mossa. Hän oli Jumalan Poika. 

Joulun Lapsi ei syntynyt maailmaan siksi, 

että voisimme viettää joka vuosi vain tun-
nelmallista joulua seimen ääressä. Tunnel-
mallista joulua saa toki viettää, mutta emme 
saa unohtaa sitä, että Joulun Lapsi ei jäänyt 
makaamaan seimeen, vaan varttui kerran 
mieheksi, Pääsiäisen mieheksi. Hän otti 
kaikki meidän syntimme kantaakseen ja kär-
si meidän puolestamme syntien rangaistuk-
sen, kuoleman. Jos Hän ei jäänyt seimeen 
makaamaan, niin ei Hän jäänyt makaamaan 
myöskään hautaan, vaan nousi kuolleista ja 
elää tänäänkin. 

Kaiken tämän Jeesus teki, koska Hän rakas-
taa meitä niin paljon. Jouluilo onkin sitä, että 
ymmärtää, että Jeesus haluaa olla sinun 
kanssasi tänä jouluna ja kaikkina muinakin 
päivinä. Olivat ulkoiset olosuhteet sitten mil-
laiset tahansa, haluamme toivottaa sinulle 
aitoa jouluiloa. Se on paras joululahja! 

 
”Lapsi Joulun 
Rakkautesi lämpö täyttää maan 
Lapsi Joulun 
Sydämeeni jääthän asumaan” 
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Lauri opiskelee Helsingin yliopistolla 

Laurin syyskausi vierähti ahkeran yliopisto-opiskelun 
merkeissä. Lähetyskurssimme syyskausi oli kullekin 
opiskelijalle räätälöityä opiskelua ja vierailuja lähettävien 
seurakuntien ja piirien luona. Koska Laurilla ovat pap-
pisopinnot vasta alkuvaiheessa, hän sai sovittua teolo-
gisen opinnot korvaamaan syksyn opintovaatimuksia. 
Virallisesti lähetystyöntekijälinja loppuu nyt joulukuussa 
sekä Laurilta että Asakolta. 

Lauri kävi syksyn aikana Helsingissä junalla neljä kertaa 
viikossa luennoilla. Lukujärjestykseen kuului hepreaa 
kaksi kertaa viikossa (jatkuu vielä keväällä), käytännölli-
sen teologian, uskontotieteen, eksegetiikan ja kirkkohis-
torian opintoja. 

Viimeiset tentit on nyt tältä syksyltä tentitty. Viimeinen 
heprean luento on 13.12. maanantaina. Sen jälkeen on 
hetken hengähdystauko. Tosin joululoma menee filoso-
fian tenttikirjan kanssa. Tammikuussa pitäisi sitten aloit-
taa kevätkausi filosofian tentillä. 

Kevään suunnitelmiin opintojen kannalta kuuluvat hep-
rean lisäksi ainakin filosofian ja systemaattisen teologi-
an peruskurssit. Varsinainen lukujärjestys riippuu kui-
tenkin paljon siitä, minkä verran meidän on perheenä 
tarkoitus jatkaa seurakunta- ja piirivierailuja. 

Lapset kasvavat 

Elokuussa perheemme sai uuden jäsenen, Helen-
vauvan. Hän on mullistanut arkea, mutta ihan mukavalla 
tavalla. On taas voinut palauttaa mieleen pienen vauvan 
hoitoa. Helen on melkoinen sylikissa, hereillä ollessa 
pitäisi koko ajan olla äidin tai isän sylissä. Yöt Helen 
nukkuu onneksi hyvin ja päivisinkin hyviä päiväunia, 
tosin melko epäsäännöllisesti vielä. Päivisin löytyy hy-
myjen, mutta myös itkun aiheita. Vaunuissa ei vielä vau-
va tunnu viihtyvän, mutta jospa siihenkin vielä tottuisi. 

Kaksivuotias Benjamin-poika jaksaa myös tuottaa meille 
iloa joka päivä. Olemme olleet iloisia siitä, että hän suh-
tautuu pikkusiskoonsa hyvin hellästi ja iloisesti. Vauvan 
itkukaan ei paljoa tunnu häiritsevän. Spontaanisti hän 
jakaa myös suukkoja ja halauksia vauvalle. Kaipa ne 
sisarusriidatkin vielä alkavat, mutta nautimme nyt tästä 
ajasta!  

Oma rajallisuuskin tulee eteen lasten kanssa. Joskus 
palaa hermot kaksivuotiaan uhmaan tai vauvan parku-
miseen. Sitten huudetaan kaikki kilpaa. Benjaminille kun 
on opetettu anteeksi pyytämistä, niin saa myös itse ai-
kuisena opiskella samaa!  

Asakon loma on täyttä työtä  

Asako on äitiyslomalla ja vaikka sitä lomaksi kutsutaan, 
niin työnkuva on kuitenkin lastenhoito ja täyttä työtähän 
se toki on. On kuitenkin hienoa, kun voi rauhassa olla 
lasten kanssa kotona. Päivää on mukavasti rytmittänyt 

Perheen kuulumisia lähetyskeskuksella lounastaminen, jolloin voi jutella tut-
tavien kanssa. Nämä lounaat kuitenkin loppuvat nyt, 
kun opiskelumme päättyy virallisesti ja samoin ruokaetu. 
Riihimäellä on myös viikoittain äitien raamattupiiri, joka 
on ollut antoisa.  

Onhan se arjen pyörittäminen kahden lapsen kanssa 
paljon vaivalloisempaa kuin ennen, mutta aikansa kuta-
kin. Niin usein kuulee vanhempien sanovan, kuinka se 
vauva-aika on niin lyhyt. Nyt saa täysillä myös nauttia 
suloisesta vauvasta. On hienoa seurata vauvan kasvua 
ja kehitystä. Samoin Benjaminia on ilo seurata, kun hän 
oppii puhumaan koko ajan enemmän.   

Kiitollisia olemme olleet siitä, että kaikki olemme olleet 
pieniä flunssaa lukuun ottamatta terveitä ja kaikki ovat 
saaneet (ainakin toistaiseksi) nukkua hyviä yöunia. Nä-
mä asiat ovat vauvaperheessä kullan arvoisia seikkoja. 

Keväästä sen verran, että Asako jatkaa äitiyslomaa ja 
Lauri opiskelee edelleen teologiaa Helsingin yliopistos-
sa. Pikku hiljaa valmistaudumme myös tulevaan läh-
töömme. 

 

Helenin kurlutuksia… 
Nelikuinen vauva on oppinut jo monia tärkeitä asioita, 
kuten hymyileminen, satunnainen nauraminen, käsi-
en imeskely, kurlutus-juttelu ja leluun tarttuminen. 
Lattialla pötköttely tai babysitterissä istuminen on tyl-
sää, sylistä näkee paremmin ja voi olla pystyssä. Kun 
asiat eivät suju tahdotulla tavalla, lähtee pikkutytöstä 
ihmeen iso ääni. Se saa äidin ja isän sentään teke-
mään, niin kuin vauva tahtoo!  

Siitä ei pääse yli eikä ympäri, että vauvamme on ai-
van mahdottoman suloinen. Onhan se äidistä ihanaa 
pukea pikku-prinsessaa sieviin mekkoihin. Hampaat-
tomat hymyt ovat myös hyvin palkitsevia.  

Hyvin on maito maittanut ja painoa on jo yli kuusi ki-
loa. Heleniä syöttäessä tulee eläväksi 1Piet1:2, jossa 
kehotetaan: ”halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset 
sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta 
kasvaisitte pelastukseen.” Vauva kyllä tosissaan ha-
luaa sitä maitoa, koska ilman sitä ei pysy hengissä 
eikä kasva. Samanlaista elämää ylläpitävää maitoa 
on Jumalan Sana meille kristityille… 
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Benjaminin  
pulinoita… 
Aamut ovat ihania, kun saa avata joulukalenterin ik-
kunoita! Benjaminilla on Valli-isomummolta saatu hie-
no paperikalenteri ja vielä Kaarina-kummitädin teke-
mä yllätyskalenteri. Yllätyskalenterista saa avata sit-
ten aamupuuron jälkeen yhden pussin, josta useimmi-
ten löytyy karamelli. Voi sitä iloa! Benjamin haluaisi 
tietysti avata useampiakin ikkunoita, mutta olemme 
viisaasti sijoittaneet kalenterit pikkupojan ulottumat-
tomille. Äidin oman kalenterin ikkunat kun Benjamin 
avasi kaikki jo joulukuun ensimmäisenä päivänä.  

Uusi asia on myös ”ison pojan sänky”, johon siirryttiin 
västikään. Iltaunille käyminen ei ole ongelma, mutta 
päiväuniaikaan pikkupoika meinaa karata sängys-
tään! Siinä sitten käydään tahtojen taistelua. Vielä 
kun ei jaksa ilman päivätorkkuja iltaan asti.  

Autot (pari mallia vieressä) ovat leikkikaluista rak-
kaimpia, niitä löytyy kotona milloin mistäkin kauniissa 
rivistössä. Joskus ne saattavat myös olla ylösalaisin 
jonossa, jolloin ne luonnollisesti ovat nukkumassa. 
Äidin vanhan mollamaijan Benjamin omi itselleen ja 
ryhtyi kutsumaan sitä yllättäen Isosiskoksi. Isosiskon 
kanssa sujuu sitten nukkuminen ja monet leikitkin. 

Vanhemmille puhuttelevia ovat Benni-pojan iltaruko-
ukset, joissa siunataan kaikkia mieleen tulevia suku-
laisia ja ystäviä. Tuskin pikkupoika vielä paljoa Juma-
lasta järjellä ymmärtää, mutta hän on hyvin luottavai-
nen. Itse saa olla oppimassa lapsen rukouksesta. Ei 
se ole ihme, että Jeesus kehotti meitä olemaan lasten 
kaltaisia. Lapset uskovat ja luottavat ehdoitta ja ilman 
epäilystä.  

Lähettävistä piireistä ja  
seurakunnista 
Iloitsemme siitä, että meidän takanamme oleva lähettä-
vä organisaatio on kasvanut sitten viime ystäväkirjeen. 
Pohjois-Savon Kansanlähetyksen lisäksi Uudenmaan 
Kansanlähetys on ilmoittanut tahtonsa olla tukemassa 
Palmujen perheen lähetystyötä. Tulemme siis vieraile-
maan ahkerasti sekä Pohjois-Savon, että Uudenmaan 
alueilla. 

Kiitämme Taivaan Isää siitä, että meille on muotoutu-
massa laaja ystäväpiiri Pohjois-Savoon ja Uudellemaal-
le. Kiitämme niistä piirin eri tapahtumista, joissa mei-
dänkin työhön valmistautumista muistetaan. 

Tämän hetken tilanne on myös se, että Helsingin Mei-
lahden, Nilsiän ja Kuopion Alavan seurakunnat ovat 
tehneet nimikkosopimuksen Kansanlähetyksen kanssa 
työmme tukemiseksi. Tämän lisäksi Pohjois-Savosta on 
tulossa ainakin Kuopion Männistön seurakunnan ja 
Uudeltamaalta vielä kahden seurakunnan nimikkoso-
pimukset. Helsingin Meilahti on meille ns. kotiseurakun-
ta, sillä asuimme sen alueella ennen lähetyskurssille 
tuloa.  

Kiitämme Taivaan Isää siitä, että näin monet seurakun-
nat haluavat olla mukana lähetystyön tukemisessa. Kii-
tämme niistä rukouksista joilla seurakunnat yhteisessä 
esirukouksessa jumalanpalveluksissaan meitä muista-
vat. Rukoilemme voimia ja intoa yhteydenpitoon myös 
meille nimikkoläheteille. 

Syksyn vierailuista 
Kävimme syksyn aikana seuraavissa tapahtumissa: 

- 24.9.2004 
Japanin lähetystyön esitelmä Maaningalla, Sii-
linjärven rovastikunnan lähetysneuvottelupäivil-
lä; Vierailu Kuopion Männistön seurakunnan 
Sanan ja rukouksen messussa. 

- 31.10.2004 
Japanin lähetystyön esitys yhdessä 5 muun lä-
hetin kanssa Lahdessa, Päijät-Hämeen Kan-
sanlähetyksen sunnuntaiseuroissa 

- 14.11.2004 
Uusien nimikkolähettien esittäytyminen Meilah-
den kirkossa kirkkokahvien yhteydessä. 

- 21.11.2004 
Nimikkolähettien ensimmäinen vierailu Nilsiän 
seurakunnassa 

Kevätkauden vierailuja 
Olemme jo sopineet kevääksi seuraavia vierailupäiviä: 

- 23.1.2005 
Kirkkonummen seurakunta 

- 29.-30.1.2005 
Pohjois-Savon Kansanlähetyksen  
vastuunkantajakoulutus 

- 27.2.2005 
Alavan seurakunta 

- 11.-12.3.2005 
Lähetysseminaari Ryttylässä 

- 20.3.2005 (Palmusunnuntai) 
Nilsiän seurakunta 

- 15.5.2005 
Männistön seurakunta 
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- Japanin lähettien ja  
lähetystyön puolesta 

- voimia Asakolle kotona 
lasten kanssa 

Iloiten kiitämme: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin ja Helen 

PALMU 

POSTIOSOITE: 
Punkankuja 6 as. 4 
12310 RYTTYLÄ 

 
PUHELINNUMEROT: 
040-709 8495 (Lauri) 
040-559 9589 (Asako) 

019-757 112 (koti) 
 

SÄHKÖPOSTIT: 

 
 

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

 
 

 

 

Taloudellisen tuen työllemme voi 
kanavoida tässä vaiheessa  

Pohjois-Savon Ev.lut.  
Kansanlähetyksen kautta: 

(viitenumero 2011) 
 Nordea 107830-201938 tai 
Sampo 800019-1612060. 

Uudenmaan Ev.lut.  
Kansanlähetyksen kautta: 

Sampo 800015-1482203  

Viestiksi: Palmut sekä kotiseu-
rakuntasi nimi (kirkon lähetys-

kannatustilastoa varten). 

Voit tukea työtämme myös  
Alavan, Meilahden, Männistön, 

Nilsiän seurakuntien kautta. 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- nimikkoseurakunnista 
ja lähettävistä piireistä

- terveistä lapsistamme 

- siunauksesta syksyn 
opinnoissa, tehtävissä, 
matkoissa… 

- joulun todellisesta ilosta, 
Vapahtajamme  
Jeesuksen syntymästä 

- ystävistä ja erityisesti  
teistä, jotka haluavat  
olla tukemassa työtämme 

- Laurille viisautta  
opintoihin 

- kevään vierailujen  
puolesta 

Jouluiloa Sinulle  
toivottaen, 

 

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 voi 
kuulua myös ilman talou-

dellista sitoutumista. Toi-
vomme kuitenkin, että 
renkaaseen liityttyäsi ky-
selet Jumalan edessä 
omaa paikkaasi ja tapaasi 
toimia lähettäjänä.  

Meistä olisi myös mukava 
kuulla Sinun kuulumisia! 

Helenin iloinen ilme taltioitu marraskuussa 2004 


