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Väsyttää, mutta loppuun asti jaksetaan
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Ring ring! -puhelin soi kun joku haluaisi 
käydä tapaamassa. Lähteminen on täällä 
Japanissa pitkällinen prosessi. Siihen kuuluu 
hyvästelyt, kiitokset ja lahjat. Mutta kun 
samaan aikaan pitäisi saada tavarat pakattua 
pahvilaatikkoihin. Rahtifirma tulee hakemaan 
laatikot ensi viikon tiistaina, mutta vielä ei ole 
valmista. 
 “Milloin teille sopii tavata?” Niin 
milloin? Olemme viimeistä kertaa 
jumalanpalveluksessa 27.6. Montaa päivää 
ei ole enää tämän ja sen päivän välissä. 
Seurakuntalaiset ovat järjestäneet siihen 
yllätysohjelmaa. Iloitsemme, mutta samalla 
hirvittää, että miten iso porukka on koronan 
keskellä tulossa pieneen kirkkosaliimme. 
 30.6.päättyy vastuumme tässä Etelä-
Nishinomiyan seurakunnassa. Heti 
seuraavana aamuna lähdemme kohti 
Naganoa, sillä norjalainen lähettiperhe 
muuttaa pappilaan 2.7. perjantaina. Me 
lähdemme siis uusien alta pois.

 Kun aloitimme tämänkertaisen työjaksomme 
Nishinomiyassa huhtikuussa 2016, olin 
varma, että seuraavan muutaman vuoden 
aikana olisi monet hautajaiset. Kahdet on 
jo ollut ja nyt jännitämme vielä seuraavat 
kaksi viikkoa, että tuleeko hautajaisia tähän 
loppurutistuksen keskelle.
 Mutta ennen kaikkea: toiminta jatkuu hyvissä 
käsissä norjalais-japanilaisessa yhteistyössä. 
Meidän on aika poistua ja luovuttaa vastuu 
muille. Siunatkoon Taivaan Isä Etelä-
Nishinomiyan seurakuntaa, sen työntekijöitä 
ja seurakuntalaisia. 

“Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala 
antoi kasvun. Istuttaja ei siis ole mitään, ei 
myöskään kastelija, vaan kaikki on Jumalan 
kädessä, hän suo kasvun.” 1.Kor.3:6-7

Ring ring! Sopisiko torstai?

                                             (LP) 

Kansainvälisessä koulussa ei laulettu suvivirttä 29.5. ylioppilasjuhlassa. 
Viralliset IB-tulokset tulevat vasta 5.7., mutta perheessämme on nyt kolme lukionsa päättänyttä. 
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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:
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! 

Tapaamisiin piakkoin! 

Iloiten kiitämme Taivaan Isää:

Rukoilkaamme yhdessä:

Kesäisin terveisin,

Asako, Lauri, sekä lapset

• Koronatilanne hieman helpottaa täällä 
Länsi-Japanissa. 

• Rakkaat ystävät ja seurakuntalaiset!
• Olemme pysyneet terveinä!

• Muuttojärjestelyt ovat toistaiseksi  
sujuneet hyvin. Lasten kouluvuosi päättyi 
mallikkaasti.

• 

• Olympialaisten puolesta ja erityisesti 
ettei Japanin kansa joudu kärsimään 
poliitikkojen huonoista päätöksistä. 

• Voimia pakkausurakkaan ja ihmisten 
hyvästelemiseen.

• Että Nishinomiyan seurakunnan 
työtekijävaihdos sujuisi hyvin. 

• Kaikkien Japanin lähettien puolesta 

• Varjelusta matkoille: 
1.7. Nishinomiya - Nagano 
13.7. Nagano - Osaka 
14.7. Osaka-Tokio 
16.7. Tokio-Helsinki

Muuttuneett matkajärjestelyt
Lentomme Osakan kansainväliseltä 
lentokentältä Helsinkiin peruttiin. 
Palaamme siis Tokion kautta Suomeen. 
Sitä varten jouduimme tekemään 
muutoksia matkasuunnitelmiin. 
Lennämme siis ensin Osakasta 
Tokioon, jossa meidän pitää käydä 
koronatestissä. Vasta negatiivisen 
testituloksen jälkeen Finnair suostuu 
kuljettamaan meidät Suomeen. 
  Ennen tätä viimeistä rutistusta 
käymme kääntymässä mökillämme 
Naganon läänissä. Laitamme mökin 
kuntoon sinne tulevia vuokralaisia 
varten: islantilais-japanilainen 
ystäväperhe ja lähettikollegamme 
viettää tämän kesän mökissämme 
Nojirissa.   
 Tokiossa meillä on varattu yksi 
kokonainen päivä ilman sovittua 
ohjelmaa. Se on sitä varten, että 
ehdimme tehdä uusia varauksia, mikäli 
koronatesti jostain syystä olisikin 
positiivinen. Rukoilkaa, ettei ole! (LP)

Emme pääse verotussyistä vielä Suomeen 
ehtiäksemme Kansanlähetyspäiville, joten 
osallistumme näillä näkymin vasta vuoden 

2022 tilaisuuteen. Tämän vuoden päivät ovat 
koronatilanteen vuoksi netissä, joten tulethan 

mukaan: www.kansanlähetyspäivät.fi !

Koulu loppui
Toukokuun viimeinen päivä oli 
juhlapäivä. Esikoisemme sai lukio-
opintonsa päätökseen. Koulun 
valmistujaisjuhlaa vietimme ulkosalla 
turvaväleistä huolehtien. Nuorempien 
lasten koulu päättyi tämän viikon 
tiistaina. Nyt on hyvästien aika. Voi olla, 
että palaamme kahden vuoden jälkeen 
nuorimmaisen kanssa vielä Japaniin, 
mutta kahdelle vanhemmalle lapselle 
tämä kesä voi jäädä viimeiseksi 
Japanissa. Kiitos ja hyvästi! (LP)

Tiedoksi jo sovittuja tapahtuma-
vierailuja elo-syyskuulle Suomessa:
• Jatkokoulutus ja lähettipäivät 

Ryttylässä 11.-15.8.
• Missioforum Ryttylässä 3.9. 
• Kirkkonummen seurakunta 19.9. 
• Kallaveden seurakunta 26.9.

Otathan yhteyttä niin sovitaan lisää 
loppusyksyksi! 

Seuraava kirje syyskuussa!
Heinäkuun alussa pidämme hetken 
hengähdystauon täällä Japanissa. 
Suomeen lennämme 16.7. 
perjantaina (jHs). 


