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”Jo joutui armas aika”, eipäs 
kun: ”Ja niin joulu joutui jo taas 
Pohjolaan…” 
Terveisiä täältä lumisesta Ryttylästä! Lapset
ovat saaneet tehdä hartaasti odottamansa
lumiukot ja lumilinnat. Katsotaan, jaksaako
lumi pysyä jouluun asti. Kaunis on luminen
maisema, vaikka kovin pimeähän tämä
Pohjolan talvi on.  
 
Elämme adventin aikaa, sunnuntaina syttyi jo
kolmas kynttilä ja vietimme Uudenmaan KL:n
väen kanssa joulujuhlaa Jokelassa. Näin
olemme syksyn mittaan jo monia teitä
lähettäjiä saaneet tavata. Pohjois-Savoon
suuntamme sitten ensi vuoden puolella. 
  
Asako on saanut vierailla monissa
lähetystilaisuuksissa syksyn mittaan. Ehkä
haastavimpia mutta myös antoisimpia ovat
olleet kolmisenkymmentä kouluvierailua,
jossa eri ikäisille koululaisille on voinut kertoa
lähetystyöstä ja Japanista. Tärkein tavoite
tietysti on ollut se, että jokaiselle oppilaalle
jäisi edes jokin ajatus siitä, että Jeesus
rakastaa ja välittää hänestä.  
 
Asako on työskennellyt lähetyksemme
keskustoimistossa sekä ollut mukana myös
Kansanlähetysopiston puolella erilaisissa
projekteissa.  Nimikkoseurakuntavierailuilla
olemme yleensä olleet koko perheellä
mukana. Tuntuu tärkeältä kiittää kaikesta
uskollisesta muistamisesta jo 10 vuoden ajan
niin esirukouksin että taloudellisen tuen
muodossa.  
 
Lauri on ahkeroinut koko syksyn opintojensa
parissa. Luentojen lisäksi on tutkimus vienyt
keskustoimiston arkistojen uumeniin.
Tutkimuksen aiheena on Kansanlähetyksen

Japanin työ vuosina 1975-1989. Monenlaista
mielenkiintoista tietoa kirkkoyhteyksistä on jo
löytynyt. Nyt kun vielä saisi kaiken koottua
tutkielman muotoon! 
 
Lapset ovat Ryttylän alakoulussa kaikki
kolme. Ihmeen hyvin ovat viihtyneet ja
muutoinkin elämä Suomessa on meiltä
kaikilta sujunut hyvin. Uusia harrastuksia ovat
baletti ja VPK. On ollut ilo tavata perheen
jäseniä ja ystäviä. Kaikesta tästä olemme
kiitollisia. 
 
Syksyn kokokohta lienee meillä vanhemmilla
pitkää haaveilemamme opintomatka Israeliin.
Tämä toteutui isovanhempien ystävällisen
lastenhoitoavun avulla. Marraskuun alussa
olimme me aikuiset siis erittäin antoisalla
matkalla, meille kummallekin ensimmäinen
kerta Pyhällä maalla. 
 
On jotenkin häkellyttävää kerätä maasta
taskuunsa 2500 vuotta vanhoja saviruukun
paloja paikassa, jossa Vanhan testamentin
aikana käytiin suuri taistelu tai kerätä kiviä
samasta joen uomasta, josta Daavid keräsi
linkoonsa viisi kiveä Goljatia vastaan
käydessään. Ja yhdessä laulettu
laulu ”Maksettu on, velkani mun” paikassa,
jossa todennäköisesti Jeesuksen risti ja hauta
sijaitsivat. Ja seistä Öljyvuorella, nähdä se
paikka, johon Jeesus on luvannut palata
kunniassaan. Näimme siis maan, johon
Jeesus syntyi yli 2000 vuotta sitten. Paljon
asioita on tietysti siitä muuttunut, mutta
uskoisin, että moni asia on myös sama kuin
silloin.                                                        (AP) 
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 Rauhaisaa joulua ja siunattua uutta vuotta 2015! 

 

- Nishinomiyan seurakunta ja 
Liivoloiden työ siellä 

- Suomen koululaisten puolesta, että 
monet voisivat uskoa Jeesukseen
 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin, Helen 

 ja Aimi 

PALMU 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Hyvin sujuneesta syksystä 
Suomessa 

- Kaikista uskollisista ystävistä, jotka 
muistatte meitä rukouksin ja varoin 
– olette suuressa mukana! Ilman 
teitä tätä työtä ei voida tehdä. 

- Rauhaa Jeesuksen 
syntymämaahan – ja sitä että sen 
asukkaat voisivat oppia tuntemaan 
Hänet 

- Kaikista tilanteista Suomessa, 
missä olemme voineet todistaa 
Jeesuksesta 

- Joulun ilosanomasta, siitä että 
Herra on meidän kanssamme! 

Työtämme	Japanissa	voit	 tukea	nimikkoseurakuntiemme	Alavan,	Tampereen	Tuomiokirkkoseurakunnan,	Kallaveden,	Kirkkonummen,
Loviisan,	 Meilahden,	 Männistön	 ja	 Järvi‐Kuopion	 kautta.	 Taloudellisen	 tuen	 työllemme	 voit	 myös	 kanavoida	 Helsingin
Kansanlähetyksen:	FI33	8000	1001	5582	47	tai	FI88	5723	0220	1833	83	(Viite	22703)	tai	Pohjois‐Savon	Kansanlähetyksen:	Nordea
FI09	1078	3000	2019	38	tai	Sampo	FI53	8000	1901	6120	60	tai	Uudenmaan	Kansanlähetyksen	kautta:	Sampo	FI48	8000	1501	4822
03.	 Viestiksi:	Palmut	 sekä	kotiseurakuntasi	nimi	 (kirkon	 lähetyskannatustilastoa	 varten).	 Lähettisihteerimme	 Helsingissä:	Terhi	 ja
Henri	Halminen	(040‐764	7060)	ja	Pohjois‐Savossa:	Jouni	ja	Vappu	Palmu	(050‐405	9762)	ja	Uudellamaalla	Pauli	Vehko	(040‐577	8383)	
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Marraskuussa
Asakon isä

Jorma täytti 70
vuotta. Paikalla

olivat kaikki
seitsemän lasta
puolisoineen ja

lapsineen. Tällä
kokoonpanolla
olimme koolla
ensimmäistä
kertaa, sillä

Pihkalat ovat
tämmöistä ei-

paikoillaan-
pysyvää
joukkoa.

 Joulun
pähkinä:

Löydätkö kaikki
viisi Palmua

kuvasta?

Palmujen kevään ohjelmaa: 
Su 25.1.2015  klo 10 Karttulan kirkossa jumalanpalvelus ja lähetyslounas+tilaisuus 

klo 14 Vehmasmäen kappelilla lähetysjumalanpalvelus 
Su 22.2.2015  klo 14 Länsi‐Pasilan kappelissa, messu ja Japani‐aiheinen iltapäivä 
Su 15.3.2015  Männistön seurakunnassa, messu 
Su 29.3.2015  Alavan seurakunnassa, lähetysluento, Tuomasmessu 
La 11.4.2015  Nilsiässä lauantaina koko Järvi‐Kuopion yhteinen lähetyslauantai 
Su 12.4.2015  Järvi‐Kuopiossa, lähetysaiheinen messu ja lähetyslounas 
 

Lisäksi vierailuja Kallaveden seurakunnassa vko 5, Alavan seurakunnassa vko 13. 


