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Askel kerrallaan kohti uutta normaalia
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Kesäinen tervehdys sinulle kirjeemme lukija. 
Suomessa monet suuntaavat juhannuksena 
mökille, meidän mökkireissu alkaa vasta 
heinäkuussa eli työt jatkuvat vielä kolmen 
sunnuntain verran.

Toukokuun 24. sunnuntai avasimme 
kirkkosalin ovet seurakuntalaisille, 
ensimmäisellä kerralla meitä oli 13, 
seuraavalla viikolla 23, sitten jo 28. Vaikka 
kansallinen hätätila ei ole enää voimassa, 
niin monet arkailevat vielä ulkona liikkumista. 

Uusi normaali tarkoittaa ainakin täällä 
Japanissa sitä, että pidetään kasvosuojuksia 
silloin kun ollaan muiden kanssa tekemisissä 
ja vältetään paikkoja, joissa on huono 
ilmanvaihto, ollaan lähellä toisia ja joissa 
puhutaan lähietäisyydellä. Tätä kehoitusta 
kun katsoo, niin kirkkosalimme täyttää 
aika lailla nämä kaikki rajoitukset. Siispä 
olemme vähentäneet kirkkosalissa olevien 
tuolien lukumäärää kolmeenkymmeneen 

ja asetelleeet tuolit niin, että niiden väliin 
jää tyhjää tilaa. Olemme ostaneet kaksi 
uutta tuuletinta nykyistä ilmanvaihtoa 
tehostamaan ja pidämme takaoven auki, jotta 
ilma pääsee myös sieltä ulos. Pyydämme 
kaikkia kirkkosaliin tulijoita pesemään 
kätensä ja pitämään kasvomaskeja myös 
jumalanpalveluksen aikana. Ja mikä 
surullisinta, ohjeistukseen kuuluu se, että 
virsiä olisi hyvä laulaa pienellä äänellä ja ehkä 
jopa hiljaa sydämessään. Saarnastuoliin 
asensin läpinäkyvän akryylilevyn, jotta 
juontajan ja saarnaajan sekä seurakunnan 
välillä on ihan fyysinen pisaraeste. Ehkä 
liiallisia varokeinoja, mutta varsinkin korona-
ajan ensimmäisen aallon mentyä ohi on 
parempi olla liian varovainen kuin sitten katua 
jälkikäteen.

Olemme myös  jatkaneet jumalanpalveluksien 
lähettämistä Zoom-ohjelmalla, joten yli 
puolet seurakunnasta osallistuu yhteiseen 
kokoukseen kotoaan käsin.

Toukokuun 24. päivän sunnuntaista lähtien meillä on ollut kirkkosalissa  
myös muuta kun omaa perheväkeä jumalanpalveluksessa
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Työtämme 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, Hämeen Kansanlähetyksen: FI71 5730 0820 0457 02, 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:
11-17 Kubo-cho,
Nishinomiya-shi, 
662-0927 JAPAN

Puhelinnumerot:
L +81-80-3859-3769
A +81-90-6413-7812

Sähköpostit: 
etunimi.palmu@sekl.fi

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

Tämäkin kirje
löytyy netistä! 

Siunausta ja varjelusta kevääseesi,

Iloiten kiitämme Taivaan Isää:

Rukoilkaamme yhdessä:

Lämpimin terveisin,

Asako, Lauri, sekä lapset

• Lähettäjärenkaamme kaikki jäsenet, iloit-
semme siitä, että viime vuoden tavoite 
taloudelliselle kannatukselle pystyttiin 
saavuttamaan.

• Lasten kouluvuosi päättyi ja lapset  
pääsevät nyt eroon etäkoulusta

• Mahdollisuus viettää kesälomaa perheen 
kanssa viileämmässä Naganon läänissä.

• Kesän kokousten puolesta: Hirono-
sensei haluaa yrittää pitää kesälläkin 
nettijumalanpalveluksia.

• Rukoillaan edelleen, että Sana 
voisi koskettaa niitä monia ei-
kristittyjä perheenjäseniä ja 
avustajia, jotka ovat “kuulolla” näissä 
nettijumalanpalveluksissa. 

• Viisautta Japanin, Suomen ja 
koko maailman viranomaisille 
virustorjunnassa.

• Kärsivällisyyttä ja voimia uusille läheteille 
kun he odottavat milloin voisivat päästä 
matkustamaan Suomesta Japaniin.

Pääsiäisenä pidettävä hartaus seurakunnan haudalla toteutui vasta kesäkuussa, sillä 
viranomaissuositusten mukaan liikkumista toisiin lääneihin piti välttää huhti-toukokuussa 

Korona-aika tuo myös epävarmuutta syksyn 
ohjelmien suunnitteluun. Norjalainen 
lähettiperhe on lentämässä kotimaahansa 
heinä-elokuuksi, mutta emme ole varmoja 
vielä pääsevätkö he palaamaan Japaniin 
suunnitellusti elokuun lopulla. Kristin ja 
Christoffer Nævdal aloittavat työskentelyn 
seurakunnassamme syyskuun alusta lähtien.

Myös Kansanlähetyksellä on kaksi 
lähettiperhettä Suomessa odottamassa 
matkustusrajoitusten purkautumista. Kia ja 
Markus Syrjätie sekä Johanna ja Shuuhei 
Yamaguchi olisivat lapsineen tulossa Japaniin 
heti kun vaan mahdollista. Rukoilettehan 
työhön valmistautuvien lähettien puolesta?

Lapsilla loppui koulu tänään tiistaina. He 
ovat nyt virallisesti kesälomalla. Toivottavasti 
koulu pääsee aloittamaan uutta lukuvuotta 
elokuussa suunnitelmien mukaan. Paljon 
on epävarmuutta, mutta voimme nämä 
kaikki asiat jättää Pyhän Jumalan haltuun, 
sillä hän on luvannut pitää meistä huolta:  

Mitäköhän sitten syksyllä?

“Etsikää ennen kaikkea Jumalan 
valtakuntaa ja hänen vanhurskasta 
tahtoaan, niin teille annetaan kaikki 
tämäkin. Älkää siis huolehtiko 
huomispäivästä, se pitää kyllä 
itsestään huolen. Kullekin päivälle 
riittävät sen omat murheet.  
(Matt 6:33-34) 

Kevään kuukaudet ovat olleet sen 
verran kiireisiä, että nyt on aika 
hengähtää. Seuraava kirje tulee 
vasta syyskuussa. Kiitos teille kun 
olette Suuressa mukana! Liitteenä 
myös kiitokset lähetysjohtaja Mika 
Tuoviselta.
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Arvoisa lähetystyön ystävä,  

 

Sydämestäni tervehdin ja kiitän sinua  

osallistumisestasi suureen ehtävään maailmassa. Olet mukana työntekijämme 

lähettäjätiimissä - ryhmässä, joka on erityisen rakas työntekijällemme ja 

mahdollistaa hänen työnsä. Olet Suuressa mukana rukoilemalla, kertomalla 

työstä toisille, tuomalla muitakin lähettäjäksi ja antamalla omastasi. 

Hatunnoston arvoinen tehtävä!  

Jeesus nousi taivaaseen, otti paikkansa taivaallisessa hallintatehtävässä 

ja lupasi lähettää Hengen. Henki puolestaan lähettää kirkon ja kristityt 

kaikkeen maailmaan. Emme ole omalla asiallamme, vaan korkeimman tahon 

työtovereita.  

Tätä tehtävää varten perustettiin Kansanlähetys 53 vuotta sitten 

(29.5.1967). Missio oli alusta alkaen selvä:   

A) Missä toimimme? Teemme työtä kotimaassa ja ulkomailla.   

B) Miten toimimme? Johdatamme ihmisiä Kristuksen tuntemiseen, ohjaamme 

heitä kasvamaan uskossa ja Jumalan valtakunnan työssä. Tämän voi ilmaista 

kolmella sanalla: Voittaa, varustaa ja lähettää.  

C) Kuka toimii? Yritämme saada kaikki kristityt edellä mainitun näyn 

toteuttajiksi. Keneltäkään kristityltä ei saa ottaa pois etuoikeutta olla 

Jumalan työtoveri. Kansanlähetyksessä sanomme usein, että olemme 

"Suuressa mukana". Tehtävä on suuri, ja siinä pieni ihminen voi löytää 

kutsumuksensa.  

Lauri ja Asako Palmun lähettäjärenkaan jäsenenä SINÄ OLET Suuressa 

mukana. Heidän kannatustavoitteensa täyttyi vuonna 2019  

100-prosenttisesti, kiitos! 

Rukoustilastoja emme pysty mittaamaan. Raamattu korostaa hengellisessä 

työssä rukouksen merkitystä. Lähetystyöntekijä Paavali kehotti 

kirjeissään rukoilemaan työnsä puolesta: “Rukoilkaa myös minun 

puolestani, että minulle annettaisiin oikeat sanat suuhun, kun ryhdyn 

puhumaan, ja että voisin rohkeasti julistaa evankeliumin salaisuutta” 

(Ef. 6:19).  

Toivotan sinulle runsasta Jumalan siunausta ja aurinkoista kesää!  

Mika Tuovinen  

Lähetysjohtaja  

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys 


