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Juoksua lähetyksen hyväksi
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Marraskuun perjantaisena iltapäivänä kuusi 
Kansanlähetyksen työntekijää starttasi 
kirpeässä pakkassäässä tunnin mittaiselle 
pyrähdykselle lähetyksen hyväksi. Lauri on 
aiempina vuosina juossut Koben luterilaisen 
pappiseminaarin varainkeruujuoksussa 
Japanissa, joten tänä vuonna hän juoksi 
hieman erilaisissa maisemissa. Kiitos kaikille 
jotka olitte mukana tukemassa tapahtumaa 
ja seminaaria: tänä vuonna Lauri sai kerättyä 
yli 1800 euroa, upeaa! KIITOS!
  
Ensi vuonna on tarkoitus järjestää vastaava 
tapahtuma, mutta hieman lämpimämpään 
aikaan. Suunnitelmissa on pistää pystyyn Run 
for Missions Ryttylä Kakkonen toukokuun 
viimeisellä viikolla. Seuraa viestintää ja 
ilmoittaudu vaikka mukaan juoksemaan.

Lue lisää tämänvuotisesta tapahtumasta 
Kansanlähetyksen kotisivuilta:
https://kansanlahetys.fi/run-for-missions-ryttyla/

Mitä muuta on tapahtunut perheellemme 
viimeisen kuukauden aikana? Vierailimme 
Kuopion Alavassa, jonka ensimmäisen 
adventin perhemessuun osallistui varmaankin 
yli kolmesataa henkeä. Aivan upeata olla 
koolla näin suuren joukon kanssa. Kävimme 
myös Tampereella Kalevan kirkossa. 

Seurakuntakierros, jonka aloitimme 
syyskuussa on nyt aika lailla päätöksessä. 
Vielä on tarkoitus osallistua kahteen 
joululaulutapahtumaan ensin Kirkko-
nummella ja sitten vielä Helsingin Meilahden 
kirkossa. 

Kiitos teille lähettäjämme, esirukoilijamme 
ja kaikki te, jotka olette muistaneet meitä 
näiden vuosien ajan. Työ on edelleen kesken, 
ja rukouksemme on, että jo kahden vuoden 
kuluttua olisimme takaisin Japanissa. 
Jätämme nämä tulevaisuudensuunnitelmat 
Herran haltuun!                                         (LP) 

Run for Missions -tapahtuma Ryttylässä 26.11. perjantaina. Lauri juoksi Koben luterilaisen pappisseminaarin hyväksi.
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Lähetystyötä Japanissa voit tukea nimikkoseurakuntiemme Töölö, Tampereen Harju ja Tuomiokirkko, Kirkkonummi, Noormarkku, Ulvila, 
Kuopion Alava, Kallavesi, Männistö, sekä Järvi-Kuopio kautta. Taloudellisen tuen lähetystyölle voit myös kanavoida Helsingin 
Kansanlähetyksen: FI33 8000 1001 5582 47, Pohjois-Savon Kansanlähetyksen: FI09 1078 3000 2019 38, Satakunnan Kansanlähetyksen: FI10 
5700 0220 0055 91, Uudenmaan Kansanlähetyksen: FI48 8000 1501 4822 03 tai Suomen Kansanlähetyksen kautta: FI83 2070 1800 0283 
25. Viitenumero: 22703.

KIITOS tuestasi lähetystyölle! Tarvitsemme erityisesti rukoustukea. Lähetystyössä tarvitaan myös taloudellista tukea!

Asako ja Lauri
  PALMU

Postiosoite:
Kysy halutessasi  
osoite Tikkurilaan 
sähköpostilla!

Puhelinnumerot:
L +358-41-495-2041
A +358-41-795-8452

Sähköpostit: 
etunimi.palmu@sekl.fi

Internet-kotisivut: 
http://www.palmu.st/

Tämäkin kirje
löytyy netistä! 

Joulunodotuksin,

Iloiten kiitämme Taivaan Isää:

Rukoilkaamme yhdessä:

Asako, Lauri, sekä lapset

• Upeat pakkaskelit täällä Suomessa.
Kaunista! Vähän luntakin!

• Varjeluksista matkoilla. Olemme ajaneet
melkein 15.000 kilometriä autollamme.

• Joulun sanomasta! Vaikka vuoret
järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, niin
Jumalan rakkaus meitä kohtaan ei järky,
eikä hänen rauhanliittonsa horju.

• Rauhaa Etiopiaan - köyhä kansa kärsii
sodan keskellä. Rukoilemme viisautta
päättäjille!

• Että Japani avaisi rajansa uusille
työviisumeille ja uudet lähetit pääsisivät
maahan.

• Nimikkoseurakuntamme, työntekijät ja
seurakuntalaiset!

• Asakon tammikuussa alkavien opintojen
puolesta. Iloa, intoa ja viisautta
suunnitella ajankäyttö tehokkaasti ja
viisaasti.

• Varjelusta kaikille koronapandemian
keskellä kamppaileville ihmisille.
Paranemista sairaille, lohdutusta
sureville, toivoa odottaville.

Lähettiliikennettä
Aluekoordinaattorin tehtäviin
kuuluu seurata lähettien liikettä 
työalueille ja takaisin kotimaahan. 
Joulukuun suuri pettymys oli se, että 
Japani sulki rajansa uusilta tulijoilta 
omicron-virusvariantin vuoksi.
Lähtöä odottaneet pariskunnat eivät 
päässeetkään lentämään suunnitellusti 
Japaniin. 

Etiopian turvallisuustilanne ei 
osaltaan mahdollistanut yhden 
raamatunkäännöstyössä olevan 
henkilön paluuta Etiopiaan 
suunnitellusti, joten sekin siirtyi 
ensi vuodelle. Tammikuussa on vielä 
tarkoitus toivottaa tervetulleeksi 
Suomeen yksi työntekijä, joka on 
tulossa kotimaanjaksolle Lähi-
idästä. Samaiseen maahan olisi 
toinen työntekijä lähdössä, kun vaan 
viisumitilanne ratkeaisi. Viimeisin 
koronavariantti toi tämänkin maan 
rajaliikenteeseen uusia rajoituksia. (LP)

Asakosta tulee opiskelija
Asako aloittaa opinnot Helsingin 
Diakonia-ammattikorkeakoulussa 
tammikuussa 2022. Hän jää 
opintovapaalle Kansanlähetyksen 
töistä ja alkaa siis opiskella diakoniaa, 
joka varmasti on suureksi hyödyksi 
seurakuntatyössä Japanissa. 
Muistathan Asakoa rukouksissasi, 
kun hän aloittaa omat monimuoto-
opiskelunsa. (LP)

Pari tilaisuutta vielä
Joulu alkaa lähestyä, joten joulumielellä 
me olemme vielä parissa tilaisuudessa 
n i m i k k o s e u r a k u n n i s s a m m e . 
Tervetuloa mukaan:
• Kauneimmat joululaulut klo 19

Haapajärven kirkolla ke 15.12. 
(Kirkkonummi)

• Kauneimmat joululaulut klo 18 
Meilahden kirkolla su 19.12.
(Helsinki)

Joulurauhaa Sinulle!
Joulun sankari on Jeesus. Hän 
antaa meille todellisen rauhan. Tätä 
rauhaa me haluamme olla sinulle 
toivottamassa tänä jouluna.

Tahdomme toivottaa sinulle 
onnellista uutta vuotta 2022! Kiitos 
myös tästä kuluneesta vuodesta.


