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Siunattua 

joulun  

aikaa  

sinulle! 
Ensimmäinen 
adventtisunnuntai 
lähestyy. Tänään 
olimme lasten 
adventtihartaudessa 
Ryttylän kirkossa. 
 
Mukavalta tuntui hypätä mukaan taas
suomalasiin jouluperinteisiin muutaman
vuoden tauon jälkeen.  
 
Ihanat joulutraditiot ja se paljon puhuttu
”joulun tunnelma” ovat hienoja asioita, mutta
eivät ole oikeastaan mitään sen rinnalla, mitä
joulu todella tarkoittaa meille pienille ihmisille
tässä niin usein kylmässä ja pahassa
maailmassa: Synnin ja kärsimyksen
pimentämään maailmaan syntyi Pelastaja.
Valo syttyi pimeyteen, saimme toivon. Jumala
rakastaa meitä, Jeesus pelastaa! Joulu on
tosiaan juhlimisen arvoinen juhla! 
 
Ryttylän kirkolla kaikki alle kouluikäiset lapset
hartaudessa osasivat muuten vastata
kysymykseen. ”Kenen synttärit jouluna on?”
Toisin olisi varmasti ollut Japanissa. Siellä
joulun ”maallinen sanoma” on mennyt erittäin
hyvin perille läpi kansakunnan. Joulupukki on
tuttu kaveri kaikille. Voi kunpa joulun
hengellinen sanomakin olisi yhtä hyvin
levinnyt! Lähetystyölle on siis vielä tarvetta
Japanissa. Ja joulu on erittäin hyvä aika pitää
Sanomaa esillä – ehkäpä myös täällä
Suomessa.  
 
Perheen kuulumisia 
Olemme siis olleet Suomessa nyt jo kohta
puoli vuotta ja toinen puoli vuotta olisi vielä
jäljellä. Olemme viihtyneet varsin mukavasti
täällä Hämeessä, mutta muuttaminen ja
tavaroiden siirtely on hieman väsyttävää. 

Lauri jatkaa opintojaan Helsingin yliopistolla ja
ahkerasti tavailee niin latinan kielioppia kuin
lähetyshistorian opuksiakin. Useampana
päivänä viikossa hän on junalla Helsingissä
opintojen parissa ja tavoitteena on saada
teologian kandidaatin tutkinto valmiiksi
toukokuuhun mennessä. 
  
Aivan yhtä ahkerasti ja ehkä jopa hieman
innokkaammin opintojen parissa viettää aikaa
ekaluokkalainen Benjamin Ryttylän alakoulun
1-2 -yhdistelmäluokalla. Suomalaisessa
koulussa on kuulemma ihan mukavaa ja
ruokakin hyvää.  
 
Helen on hyvin innokas srk-kerholainen ja
Aimi puolestaan touhukas 1-vuotias. Asako
on siis enimmäkseen kotona. Jonkin verran
hän opettaa japanin kieltä ja hänet valittiin
myös lähettien edustajaksi Kansanlähetyksen
liittohallitukseen, mikä onkin ollut
mielenkiintoinen näköalapaikka.   
 
Kaiken kaikkiaan on ollut mielenkiintoista
seurata suomalaista elämänmenoa niin
hyvässä kuin pahassa. Kun ei itse ole useaan
vuoteen ollut täällä, niin näkee monet asiat
uudella tavalla. Intensiivisen lähetystyöjakson
jälkeen on ollut myös hyvä saada etäisyyttä
Japaniin ja seurakuntatyöhön siellä. Jospa
ensi kesänä taas jaksaisi sitten täysin voimin
käydä työhön käsiksi japanilaisten parissa. 
 

(AP)
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Tapaamisia syksyn ja kevään mittaan 
 
Melko monena viikonloppuna syksyn mittaan olemme saaneet koko perheenä olla vierailemassa 
nimikkoseurakunnissamme. Useimmiten olemme osallistuneet sunnuntain messuun, jossa Lauri on saarnannut ja 
sitten olleet pitämässä lähetystilaisuutta. Nämä tulojuhlat ovat olleet kovasti rohkaisemassa meitä. Yleisö on ollut 
innostunutta ja monia keskusteluja on saatu käydä. Vanhoja rakkaita ystäviä tavattu ja uusiin tutustuttu. On hienoa 
tietää, että täällä Suomessa on uskollisia ystäviä meitä lähettämässä. Ilman tätä tukijoukkoa lähetystyö olisi 
mahdotonta. Jatketaan samaan malliin!  
 
Neljännestä adventista eteenpäin Lauri tulee suorittamaan teologista harjoittelujaksoaan Pohjois-Savossa (Männistön 
seurakunta), muu perhe jää tänne Hämeeseen. Kun ilmat alkavat lämmetä, alkaa myös meidän lähtömme Japaniin 
lähestyä. Varmaankin tapaamme osan teistä lähtöjuhlissa. Mutta ennen sitä saavat lapset toivottavasti peuhata 
lumessa sydämensä kyllyydestä, sitä he ainakin toivovat tällä hetkellä, kun nurmikko vielä vihertää.  
 
Jos Herra suo, palaamme kesäkuun lopulla 2010 Japaniin, Nishinomiyan kaupunkiin lähelle Osakaa ja Kobea. Siellä 
meille on suunniteltu tehtäviä Etelä-Nishinomiyan seurakunnan vastaavina työntekijöinä. Kokonaisen seurakunnan 
hoitaminen on iso vastuu ja se vähän jännittää. Jospa tänä Suomen jaksona saisimme sopivia ”eväitä” tulevaa 
tehtäväämme varten.  
 
Jos eksytte tänne Ryttylän kylän suuntaan, niin käykääpä kylässä! Emme me niin kauaa enää Suomessa ole! ☺ 

(AP) 
 

 

Riemullista joulua ja onnellista uutta vuotta 2010! 

        

- Joulun ajan tapahtumat 
Yoshinogawan, Ananin, Itä-
Tokushiman, Etelä-Nishinomiyan, 
Sumoton ja HAT-Koben kirkoissa  

- Voimia ja viisautta Laurin opintoihin

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin, Helen 

 ja Aimi 

PALMU 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Kaikki lähettävät tahomme 
Suomessa – kiitos uskollisesta 
osallistumisesta Japanin 
lähetystyöhön 

- Hyvin alkanut kotimaan jakso 
Suomessa 

- Lähettitoverimme Japanissa; 
kielikoulun syksyllä aloittanut 
lähettiperhe, maaliskuussa lähtöön 
valmistautuva lähettiperhe 

- Terveyttä ja varjelusta matkoille 

-  

- Joulun iloinen uutinen meille: 
”Jumala rakasti meitä ihmisiä niin 
paljon, että lähetti ainoan Poikansa 
maailmaan, ettei yksikään, joka 
Häneen uskoo hukkuisi, vaan saisi 
iankaikkisen elämän.”  

Työtämme Japanissa voit tukea nimikkoseurakuntiemme Alavan, Kalevan, Karttulan, Kirkkonummen, Loviisan, Meilahden, Männistön ja Nilsiän
kautta. Taloudellisen tuen työllemme voit myös kanavoida Helsingin Kansanlähetyksen, Pohjois-Savon Kansanlähetyksen:  Nordea 107830-
201938 tai Sampo 800019-1612060 tai Uudenmaan Kansanlähetyksen kautta: Sampo 800015-1482203. Viestiksi: Palmut sekä
kotiseurakuntasi nimi (kirkon lähetyskannatustilastoa varten). Lähettisihteerimme Pohjois-Savossa: Jouni ja Vappu Palmu (050-405 9762) ja
Uudellamaalla Pauli Vehko (040-577 8383) 
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Punkankuja 6 as 4 
12310 RYTTYLÄ 

 
 

MATKAPUHELIMET: 
040-709 8495 (L) 
040-559 9589 (A) 

 
SÄHKÖPOSTIT: 

 
 

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


