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konsertin, jossa pianisti Kaarina Savonen 
soitti kauniita kappaleita, mm. suomalaista 
musiikkia. Konserttiin uskaltautui useita 
ensikertalaisiakin, mistä iloitsimme. 
Huhtikuussa aloitimme lapsille pienen 
pyhäkoulun, joka pidetään ennen varsinaista 
jumalanpalvelusta sunnuntaisin. Mukana 
ovat siis niin lapset kuin kaikki aikuisetkin. 
Resurssit eivät tällä hetkellä riitä koko 
jumalanpalveluksen kestävään pyhäkouluun, 
mutta pienestä on hyvä lähteä liikkeelle. 
Parhaimmillaan on sunnuntaina ollut 11 lasta 
koolla, normaalisti ehkä noin viisi.  

Kesäkuussa tulee kuluneeksi vuosi siitä, kun 
saavuimme tänne Nishinomiyan kirkolle 
vastuutyöntekijöiksi. Nyt ovat 
seurakuntalaiset toivottavasti jo tottuneet 
uusiin työntekijöihinsä. Iloitsemme aktiivisista 
vastuunkantajista ja monen halusta juurtua 
Jumalan Sanaan. Rukouksemme tietysti on, 
että seurakunta voisi kasvaa edelleen niin 
hengellisesti kuin määrällisestikin.  

Koemme työmme todella tärkeäksi ja 
haastavaksi – omin voimin emme tätä 
todellakaan tee, vaan Jumalan voimissa. 
Esirukouksellanne on tässä yhteisessä 
työssämme todella suuri merkitys. Kiitokset 
teille siitä! (AP) 

Asako ja Lauri Palmun ystäväkirje 

Japanissa alkoi tänä vuonna sadekausi 
melko aikaisin. Sateita siis riittää, mutta 
toistaiseksi lämpötilat ovat pysytelleet 
miellyttävissä lukemissa. Kuinka lienee laita 
Suomen suvessa?  

Olemme nauttineet kukkaloistosta ja vihreistä 
pensaista ja puista. Läheisellä sakura-kujalla 
ovat kirsikat kypsiä ja niitä on tullut 
maisteltua. Melko makeita ovat, mutta aika 
karvaita. Syötäväksi tarkoitetut kirsikkapuut 
ovat yleensä muuta lajiketta kuin kauniiden 
kukkien vuoksi istutettavat sakura-puut. 

Kevättä on synkentänyt Pohjois-Japanin 
katastrofi. Kuolonuhreja on lähes 24 000. 
Monen japanilaisen sisällä on paljon surua ja 
ahdistusta, vaikka hillitty ulkokuori ei sitä aina 
paljasta. Jospa kristilliset seurakunnat ja 
yksittäiset kristityt voisivat olla auttamassa 
kärsiviä ja luoda tulevaisuuden toivoa, jonka 
Jumala voi antaa. 

Seurakunnan kuulumisia 
Toukokuussa äitienpäivänä pidimme 
jumalanpalveluksen yhteydessä mini-

Sadekauden terveiset! 

Englannin- ja Raamatunopetusta lapsille, sekä tämän kevään ekaluokkalainen Helen.
(kuvat: Matti Palmu)
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Siunattua kesää sinulle! Olkoon Herra kanssasi, mitä teetkin.  

 

  

- Katastrofin uhrien puolesta 

- Suomen jaksoon valmistautuva 
Kivirannan perhe – varjelusta ja 
terveyttä. 

- Kesäkuun työaluevierailu (Timo 
Rämä, Tuomolat, Tapani Kaitainen)

Iloiten kiitämme Taivaan Isää: 

Rukoilkaamme yhdessä: 

Asako, Lauri, 
Benjamin, Helen ja Aimi 

PALMU 

POSTIOSOITE: 
11-17 Kubo-cho  
Nishinomiya-shi, 

 662-0927 JAPAN 
 

PUHELINNUMERO: 
+81-798-34-2119 

 
TEKSTIVIESTIT: 

+81-80-3859-3769 
 

SÄHKÖPOSTIT: 

 
 

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

 

Ystäväkirje löytyy 
myös netistä! 

Käy tutustumassa: 
www.palmu.st 

- Hyvin alkanut pyhäkoulutoiminta – 
lapsia on mukana mukavasti. 

- Kollegamme Antin toipuminen 
vaikeasta sairaudesta 

- Olemme pysyneet terveinä 

Työtämme Japanissa voit tukea nimikkoseurakuntiemme Alavan, Kalevan, Karttulan, Kirkkonummen, Loviisan, Meilahden, Männistön ja Nilsiän

kautta. Taloudellisen tuen työllemme voit myös kanavoida Helsingin Kansanlähetyksen: 800010-1558247 tai 572302-2183383 (Viite 22703) tai

Pohjois-Savon Kansanlähetyksen:  Nordea 107830-201938 tai Sampo 800019-1612060 tai Uudenmaan Kansanlähetyksen kautta: Sampo
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Henri Halminen (040-764 7060) ja Pohjois-Savossa: Jouni ja Vappu Palmu (050-405 9762) ja Uudellamaalla Pauli Vehko (040-577 8383). 

- Asakon veljen Sampon perheen 
vierailu  

- Olemme voineet viettää turvallista 
arkea katastrofista huolimatta 

- Kirkossamme käyvät Jumalaa 
etsivät henkilöt 

- Seurakunnasta vieraantuneet 
jäsenet – kuinka voisimme heitä 
kutsua takaisin srk-yhteyteen. 

Toukokuussa hyvästelimme Annukka-mummon ja 
Matti-vaarin taas joksikin aikaa, mutta saimme 
sitten pian Asakon pikkuveljen perheen kylään. 
Seitsenkuisen Tiituksen tapasimmekin ensi kertaa 
ja Lilia-serkun kaksivuotissyntymäpäiviä pääsimme 
viettämään oikein kahdeksan serkun ja yhden 
vaarin voimin.  

Kesäkuussa toimimme taas matkustajakotina, tällä 
kertaa Kansanlähetyksen työalavierailun 
seurueelle. Kesälomamme vietämme Pohjois-
Japanissa, Naganon läänissä heinäkuun 
loppupuolelta alkaen.  

”Oi Jeesus Kristus jalo ja kirkas paisteemme,
sä sydäntemme valo, ain asu luonamme.
Sun rakkautes liekki sytytä rintaamme,
luo meihin uusi mieli, pois poista murheemme.” 

 

(AP)

Perhe 

Benjaminillä päättyy kesäkuussa lukuvuosi, 
kuukausi ennen Heleniä. Lomalla voikin sitten 
ansaitusti lueskella Aku Ankkaa ja rakennella 
legoja. Oli iso ponnistus oppia tyhjästä englannin 
kieli ja sopeutua uusiin olosuhteisiin. Vähän jo 
harmittaa, kun ensi syksynä ei koulussa ole enää 
suomalaiskavereita.  

Helen on viihtynyt varsin hyvin ensimmäisellä 
luokalla japanilaisessa koulussa. Ahkerasti hän 
tekee läksyjä iltaisin ja kirjoittelee hiragana-
tavumerkkejä vihkoon. Hänen kohdallaan taitaa 
japanin kielen lukutaito tulla ensin. Jospa sitä vielä 
suomeakin joskus oppisi lukemaan ja kirjoittamaan.

Aimi käy muutaman kerran kuussa leikkikoulun 
”Tulppaaniryhmässä”, jossa äidin tai isän kanssa 
saa käydä vähän tutustumassa leikkikoulun 
touhuihin. Hänelle se on hyvin merkittävä juttu, 
vaikka muutoin Aimi viihtyy hyvin kotona äidin ja 
isän kanssa.  


