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Kesäkuu 2004

Kirje 4Palmunen 
Asako, Lauri ja Benjamin Palmun ystäväkirje 

Palatessamme kotiin Ryttylään toukokuun 
viimeisenä lauantai-iltana saimme ihailla 
aivan uskomattoman upeaa sateenkaarta.  

Jumala sanoi: "Tämä on merkkinä liitosta, 
jonka minä teen teidän sekä kaikkien maan 
päällä elävien olentojen kanssa kaikkiin tu-
leviin sukupolviin asti: minä asetan kaareni 
pilviin, ja se on oleva merkkinä minun ja 
maan välisestä liitosta.     (1. Moos. 9:12-13)

Kun ihailimme sateenkaaren värikästä lois-
toa, ajattelimme Raamatun kuvausta Juma-
lan ja ihmiskunnan välisestä liitosta. Tämän 
liiton merkki – sateenkaari – puhuu Jumalan
rakkaudesta ja uskollisuudesta. 

Kaiken epävarmuuden, avuttomuuden ja 
pelonkin keskellä luotamme Jumalaan. 
Voimme tuoda rukouksessa Hänen eteensä 
kaikki huolemme tulevaisuudesta! 

Rakkaat ystävämme! 

Lähetyskurssin luennot päättyivät 

Vietimme yhdessä muiden Kansanlähetys-
opiston opiskelijoiden kanssa kevätjuhlaa 
28.5.2004. Muut saivat todistuksen ja lähti-
vät koteihinsa. Me jatkamme opiskelua… 

Vaikka lähetyskurssin luennot ovat siis päät-
tyneet, meidän opiskelumme jatkuvat nyt 
itsenäisen työskentelyn muodossa. 

Välitilinpäätös 

Näin varsinaisen luentojakson jälkeen on 
hyvä pysähtyä hetkeksi ja katsoa taakse-
päin. Olemme käyneet läpi monipuolisen 
koulutusohjelman. Meistä on hienoa, että 
meitä lähettejä ei kylmiltään lähetetä koh-
demaahan. Meistä tuntuu turvalliselta, että 
olemme voineet opiskella perusteellisesti 
valmentavassa koulutuksessa.  

Kirkon lähetystyön keskus järjesti kaikille eri 
lähetysjärjestöjen kurssilaisille yhteisiä kou-
lutusjaksoja, joiden aikana tutustuimme juu-
talaisuuteen, islamiin ja buddhalaisuuteen. 

Tämän lisäksi keskustelimme erilaisista krii-
seistä kriisiterapeutti ja psykologien valmius-
ryhmän jäsenen johdolla. Kävimme myös 
Punaisen Ristin hätäensiapukurssin. 

Viiden päivän mittainen lapsityön kurssi oli 
tulevaa työtämme ajatellen hyödyllinen kou-
lutusjakso. Kurssin järjesti Suomen lap-
sievankelioimisyhdistys ry.  

Seuraavia Raamatun kirjoja opiskelimme 
kevään luennoilla: 1. Mooses, Haggai, Mala-
kia, Ilmestyskirja, Jesaja ja Roomalaiskirje. 

Itsenäistä työskentelyä 

Loppuvuosi menee tulevaa työtämme ajatel-
len kummallekin räätälöidyn henkilökohtai-
sen opintosuunnitelman mukaisesti.  

Lauri jatkaa kreikan opintoja kesälläkin, jotta 
hän voisi heti syyslukukauden alussa käydä 
tenttimässä seuraava kreikan opintojakso. 
Tämän lisäksi tarkoitus on tutustua uskonto-
jen väliseen dialogiin, erityisesti painottuen 
buddhalaisuuden ja kristinuskon suhtee-
seen.  

Asakolla oli kesäkuun alussa kolmipäiväinen 
englannin intensiivikurssi. Britti-opettajan 
johdolla oli mukava hioa englannin taitoja. 
Ideana oli nimenomaan aktivoida keskuste-
lutaitoja. Kesän aikana on tarkoitus lukea 
myös kirjoja Japanin lähetystyöstä. 

Riihimäki-Ryttylä 29.5.2004
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Olemme nauttineet kovasti puutarhasta, joka meillä on käytös-
sämme. Asakon yllätykseksi tietokoneharrastaja Lauri on in-
nokkaasti viettänyt aikaa pihalla. Joka päivä hän laittaa mustat 
saappaat jalkaansa ja lähtee katsastamaan puutarhan tilannet-
ta. Pihan uudistuksiin kuuluvat mm. uudet painekyllästetyt pi-
halaatat, aitaukset kukkapenkeille ja kompostin möyhiminen. 

Tunnollisesti hän kastelee joesta hakemalla vedellä kylvämän-
sä nurmen ja kukan taimet. Taloyhtiön uutta ruoholeikkuria 
hyödyntäen, nurmikko on säännöllisen trimmauksen alainen. 
Suurin harmi Laurille ovat kuitenkin runsaana kukkivat voiku-
kat. Tämä on sellainen taistelu, jota ei varmaankaan ikinä tulla
voittamaan. Benjamin haluaa tietysti olla aina mukana, jos vain 
mahdollista. Hän käy heti hakemassa omat pienet siniset 
saappaansa ja juoksee isin perään pihatöihin.  

Asako ei pysty vatsansa kanssa kauheasti osallistumaan tällä 
hetkellä puutarhan hoitoon. Hän on voinut varsin hyvin ja vau-
va kasvaa tasaisesti masussa. Pienokainen potkii reippaasti 
terveisiään päivittäin. Benjamin ei taida vielä paljoa ymmärtää 
tulevasta vauvasta, mutta silittää kyllä hellästi äidin mahaa 
(masuvauva) ja antaa joskus sille pusunkin.  

Vaikka varsinaiset luennot loppuivatkin ennen kesäkuuta, em-
me suinkaan ole vielä kesälomalla. Olemme mukana mm. Lä-
hettipäivien, Perheväen raamattuloman sekä Kansanlähetys-
päivien ohjelmassa. Ohjelmien suunnittelu ja harjoittelu vie 
oman aikansa. Lisäksi kesäkuussa olisi tarkoitus lukea niin 
paljon hyödyllistä kirjallisuutta kuin mahdollista. Eli puuhaa riit-
tää ihan mukavasti tälle kesälle.  

Kasvua masussa ja pihassa  

Benjamin on tällä hetkellä erityisen ihastunut siihen, että äiti tai 
isä lukee hänelle kirjoja. Hänellä on puolisen tusinaa lempikir-
jaa, joita on ilmeisen ihanaa kuulla luettavan uudestaan jopa 
kymmeniä kertoja päivässä. Useimmiten äiti tai isä heltyy pie-
nen pojan pyynnöille ja niin Benjamin saa kivuta kirja kädes-
sään syliin ja kuunnella onnellinen ilme kasvoillaan kirjan lu-
kemista. Hanhiemon iloinen lipas, Huoltoasemalla…  

Benjaminin pulinoita… 

Heinäkuussa ehdimme jo lomailemaankin. Kan-
sanlähetyspäivien jälkeen vietämme viikon Kalajo-
ella avioliittoleirillä. Heinä-elokuussa ovat myös 
molemmat mummot ja vaarit Suomessa lomalla, 
joten iloisia jälleennäkemisiäkin on tiedossa. Asa-
kon äitiysloma alkaa virallisesti 14.7. ja vaikka vat-
sa on kesällä iso, toivomme silti oikein lämmintä ja 
kuumaa kesää! Täällä maalla voi aina pulahtaa 
jokeen uimaan, jos on liian kuuma.  

Kesällä on erityisen mukavaa tavata ystäviä. 
Toivottavasti pääsemme tapaamaan mahdolli-
sen montaa teistäkin! 

Lastenlauluja on hauska laulaa. Benjamin osaa jo 
monta laulua ulkoa, tosin aika epävireisesti vielä. 
Automatkatkin sujuvat yleensä ongelmitta, jos saa 
kuunnella lastenlauluja.  

Kuten kuvasta näkyy, erilaiset traktorit ja kuorma-
autot kulkevat ahkerasti lattioillamme pienen pojan 
niitä työnnellessä. Omien lelujen lisäksi erilaiset 
keittiötavarat kiinnostavat Benjaminia kovasti.  

Eräänä päivänä äiti havaitsi sivusilmällä, että poika 
leikkii pikkulusikoilla. Kun niitä sitten myöhemmin 
käytiin etsimään, ei lusikoita löytynyt mistään. Eli 
edelleen on noin puoli tusinaa pikkulusikoita ka-
doksissa kodissamme. Mielenkiinnolla odotamme 
päivää, jolloin salainen kätköpaikka paljastuu ja 
lusikat löytyvät. 

Kesässä on tietysti ihaninta Benjaminin mielestä 
se, että voi leikkiä niin paljon ulkona. Hiekkalaatik-
ko on yksi lempipaikoista. Ja tietysti voikukkien 
kerääminen isän kanssa puutarhassa on aina mu-
kavaa. Jospa säät lämpiäisivät sen verran, että 
vielä pääsisi uimaan…  

Pienet lähetyskurssilaiset Benjamin ja Akio virnistä-
vät kameralle. Pojat ovat siis samassa perhepäivähoi-

dossa ja ilmeisesti he leikkivät mielellään yhdessä.



 

 

Palmunen Sivu 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lähetystyö Japanissa on haasteellista 

Kuten olemme jo aiemmissa kirjeissämme maininneet, mei-
tä suunnitellaan lähetettäväksi Japaniin paikallisen luterilai-
sen kirkon työyhteyteen. 

Lähetystyö Japanissa alkoi vuonna 1549 jesuiittamunkkien 
toimesta. Historiassa on kuitenkin pitkiä ajanjaksoja, jolloin 
Japani on ollut täysin sulkeutuneena ulkomaailmalta ja sitä 
kautta myös lähetystyöltä.  

Kristinusko on Aasiassa menestynyt Filippiineillä, jossa jopa 
80 % väestöstä on kristittyjä ja esim. Etelä-Koreassa, jossa 
yli 30 % väestöstä on kristittyjä. Japanissa kristittyjä on vain 
0,7 %.  

Japanissa uuden uskonnon hyväksyminen tai torjuminen 
riippuu yhden tulkinnan mukaan siitä, miten uusi uskonto on 
muunnettavissa japanilaiseen vanhaan perinteeseen sopi-
vaksi.  

Esi-isien palvonta on teema, joka nousee esiin pohdittaessa 
kristinuskon heikkoa menestystä Japanissa. Monissa japa-
nilaiskodeissa on joko shintolainen tai buddhalainen kotialt-
tari, jonka ääressä rukoillaan suvun esi-isien henkien puo-
lesta. Vainajat saavat osansa myös ruuasta, jota jätetään 
alttarin eteen. Vuoden aikana on useita erityisiä henkien 
juhlia, jolloin kuolleiden henkien uskotaan vierailevan elossa 
olevien omaistensa luona. Mikäli esi-isien henkiä on hoidet-
tu hyvin, he ovat lempeitä. Mikäli heitä on laiminlyöty, hen-
get ovat vihaisia. 

Kuinka japanilaisten kristittyjen tulisi suhtautua esi-isien 
palvontaan? Useimmiten protestanttisissa kirkoissa siihen 
suhtaudutaan kriittisesti. Monet kristityiksi tulleet pyrkivät 
pääsemään eroon kotialttarista, mikäli heillä on päätäntäval-
ta suvun alttariin nähden. 

Olemme jonkin verran saaneet tutustua Japanin lähetystyö-
hön. Tulevien kuukausien ja vuosien aikana kokemuksem-
me tulee varmasti kasvamaan. Kiitos siitä, että te olette 
mukana rukouksin tukemassa haasteellista työtämme. 

Lisätietoa Kansanlähetyksen Japanin työstä: 
- Kansanlähetyksen kotisivut 

http://www.sekl.fi/lahetys/japani/japani.htm 
- Jorma ja Lea Pihkalan ystäväkirjeet 

http://www.pihkala.net/KirjeSF/IndexYK.htm 

Olemme nyt sellaisessa vaiheessa lähetyskoulutusta, 
että meille etsitään aktiivisesti lähettäviä Kansanlähe-
tyspiirejä. Ilmeisesti kahden piirin kanssa neuvottelut 
ovat jo varsin pitkällä, joten toivottavasti voimme julkis-
taa niiden nimet jo ensi kirjeessämme. Virallisia nimik-
kosopimuksia seurakuntien kanssa ei myöskään ole 
vielä tehty. Itse olemme olleet yhteydessä yhteen seu-
rakuntaan, joka päättää ensi vuoden budjetistaan ja sen 
myötä myös meidän asiastamme elokuun lopulla. Tä-
män lisäksi olemme kuulleet ainakin kahdesta muusta 
seurakunnasta, joiden kanssa käydään keskustelua. 

Rukoilkaamme yhdessä tämänkin asian puolesta.
Onneksi suunniteltuun lähtöömme on kuitenkin vielä 
reilu vuosi vielä aikaa.  

Tärkeä osa lähetyskannatustamme on kuitenkin meidän 
oma lähettäjä/ystävärenkaamme. Olemme iloinneet tei-
dän tuestanne, viesteistänne ja rukouksistanne. Mikäli 
haluatte tukea työtämme myös taloudellisesti, se onnis-
tuu tällä hetkellä Suomen Ev. lut. Kansanlähetyksen 
kautta Sampo 800015-1545108 tai OP 504319-23452. 
Muistathan kirjoittaa Viestikenttään "Palmut” ja ”koti-
seurakuntasi nimi". Seurakunnan nimeä tarvitaan Kir-
kon lähetystyön keskuksen ylläpitämää seurakuntien 
lähetyskannatustilastoa varten. 

Nimikkoseurakuntia haetaan… 

Kansanlähetyspäiviä viete-
tään tänä vuonna Kuopios-
sa. Päivät huipentuvat juh-
lamessuun sunnuntaina 
4.7. klo 13, jossa meidät 
lähettikandidaatit siunataan 
lähetystyöhön. Siunaamisen 
toimittaa Kuopion hiippa-
kunnan piispa Wille Riekki-
nen.  

Lauantain lähetysjuhlassa 
3.7. klo 13 Asakolla on vi-
rallinen puheenvuoro, jonka 
hän pitää lähettikandidaatin 
ominaisuudessa. 

Olemme molemmat mukana 
päivystämässä lähetys-
näyttelyssä. Siellä voitte 
mm. tutustua Kansanlähe-
tyksen työalueisiin. 

Liitämme paperisen ystävä-
kirjeen mukaan Kansanlä-
hetyspäivien ohjelman.  

Tervetuloa kanssamme 
Kuopioon! 

Kansanlähetyspäivät Kuopiossa 

Laajennamme ystäväpiiriä! 

Onko Sinulla ystävä, joka on myös kiinnostunut lähe-
tystyöstä? Luuletko, että ystäväsi haluaisi lukea myös 
meidän kirjeitämme? Haluaako hänkin osallistua lähe-
tystyöhön meidän kanssamme? 

Kerro Sinä hänelle meistä. Pyydä häntä lähettämään 
meille yhteystietonsa, niin voimme jatkossa toimittaa 
hänelle kirjeitämme. Helpoimmin ystävärenkaaseem-
me voi liittyä täyttämällä yhteystietolomakkeen net-
tisivuillamme www.palmu.st. Muut yhteystietomme 
löytyvätkin tämän kirjeen viimeiseltä sivulta. 
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- erityisesti lähettävien 
Kansanlähetyspiirien, 
sekä sopivien nimik-
koseurakuntien löy-
tymisen puolesta! 

Iloiten kiittäkäämme: 
 

Rukoilkaamme yhdessä: 

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) 
 

SÄHKÖPOSTIT: 

 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taloudellisen tuen työllemme voi 
kanavoida tässä vaiheessa 

Suomen Ev.lut. Kansanlähetyk-
sen kautta: Sampo 800015-

1545108 tai OP 504319-23452.  

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

kannatustilastoa varten). 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Asakon ja masuvauvan 
terveydestä  

- hyvin sujuneesta opis-
kelujaksosta 

- runsaasta ja aktiivises-
tä ystäväjoukostamme

- Benjaminin kivasta hoi-
topaikasta ja ystävistä

- kauniista kesästä ja 
vihreästä luonnosta 

- Jumalan hyvyydestä ja 
rakkaudesta  

- varjelusta kesän auto-
matkoihin 

- Kuopion Kansanlähe-
tyspäivien puolesta 

Toivotamme sinulle 
aurinkoista kesää! 

Näemmekö kenties 
Kuopiossa? Tervetuloa 
myös tänne Ryttylään!

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 kuulu-
minen ei sido sinua mihin-

kään. Toivomme kuiten-
kin, että renkaaseen liityt-
tyäsi kyselet Jumalan 
edessä omaa paikkaasi ja 
tapaasi toimia lähettäjänä. 

Meistä olisi myös mukava 
kuulla Sinunkin kuulumisia 
välillä! 

Yllä on virallinen perhepotretti Palmun lähettikandidaateista.  
Ennen lähtöä meistä otetaan varmaankin uusi kuva, kun meitä on 

silloin neljä! (lapsen syntymän laskettu aika siis 18.8.2004) 


